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 ר                                                                                                                   תוכן העניינים"תקשי
  הוראות  כלליות- 0ק חל

 
  הנהלת ענייני העובדים- 03

 
  מבוטל - 03.1

  
  משרדי הממשלה ויחידותיהם- 03.2

  משרד ממשלתי- 03.21 
  יחידת סמך- 03.22 
  יחידה מינהלית- 03.23 
  מוסד מחקר- 03.24 
  ניהול משאבי אנוש במשרדים- 03.25 
  אצילת סמכויות- 03.26 
 עמד האישה במשרדים הממונה על מ- 03.27 

 
  יחסי המשרדים והיחידות עם נציבות שירות המדינה- 03.3

  נוהל פניות משרדים ויחידות- 03.31 
 

  פניות עובדים בענייני עבודה- 03.4
  חלות- 03.41 
  פניות בתוך המשרד- 03.42 
  פניות אל נציבות שירות המדינה- 03.43 
  העובדים טיפול בפניות אל הלשכה לפניות- 03.44 

 
  ביקורת ניהול משאבי אנוש במשרדים- 03.5

  כללי- 03.51 
  נושאי הביקורת- 03.52 
  שיטת הביקורת- 03.53 
  נהלי הביקורת- 03.54 

 
 תפקידים וסמכויות, משרות,  תקן- 04

 
  תקן המשרדים- 04.1

  אישור תקן- 04.11 
  הצעת תקן- 04.13 
  נוהל אישור שינויים בתקן- 04.14 
  עררים- 04.15 
  הפיכת משרה שלימה למשרה חלקית- 04.16 
 העברת תפקידים לרשות סטטוטורית או - 04.17 

 לתאגיד ממשלתי                              
  הכללת יחידות בתוך משרד או הוצאתן ממנו- 04.18 

 

  תפקידים וסמכויות- 04.2
  הגדרות- 04.20 
 ות קביעת תפקידים וסמכוי- 04.21 
  הפעלת סמכויות- 04.22 
  הגדרת סמכויות- 04.23 
  פרסום לוח התפקידים והסמכויות- 04.24 
  תחום הסמכויות- 04.25 
  ערר- 04.26 
  ממלא מקום- 04.27 
  העברה ארעית של סמכויות- 04.28 

 
 

 שדרוג והמרה של משרות מאוישות - 04.3
 כללי - 04.31    
 )תחום עיסוקבאותו (שדרוג משרה  - 04.32 
 )לתחום עיסוק שונה(המרת משרה מאוישת  - 04.33 

 
  קביעת תנאי עבודה- 05

 

  משא ומתן- 05.1
  סמכות לנהל משא ומתן- 05.11 
  ייצוג הממשלה והעובדים במשא ומתן- 05.12 
  איסור מתן התחייבויות והבטחות- 05.13 
  תנאי עבודה בשירותי הביטחון- 05.14               

 

 
 

 

 
 )ר''תקשי( תקנון שירות המדינה - 01

 
 חלותו ותוקפו, ר'' פרסום התקשי- 01.0

 ר'' חלות התקשי- 01.02 
 ר'' תוקף התקשי- 01.03 
 ר והודעות נציבות שירות'' תיקונים לתקשי- 01.04 
 המדינה                            
 ר והודעות נציבות שירות המדינה'' תפוצת התקשי- 01.05 
 ר'' אזכורי התקשי- 01.06 
 ר ותיקוניו'' הערות על התקשי- 01.07 

 
 הגדרות ופירושים,  כללים- 01.1

  מונחים שכיחים- 01.11 
  מתן הודעה לעובד- 01.12 

 
  סוגי העבודות והעובדים בשירות המדינה- 02

 
  עבודה צמיתה ועבודה שלפי טיבה אינה צמיתה- 02.1

  כללי- 02.11 
  עבודה צמיתה- 02.12 
  עבודה שלפי טיבה אינה צמיתה- 02.13 

 
  סוגי העובדים בשירות המדינה- 02.2

  כללי- 02.21 
  עובד בניסיון-פי הרשאה להעסקה לשעה- עובד על- 02.22 
 וע עובד קב-פי כתב מינוי - עובד על- 02.23 
  עובד זמני-פי כתב הרשאה - עובד על- 02.24 
 פי חוזה מיוחד- עובד על- 02.25 
  עובד ארעי- 02.26 

 
  הזכויות הסוציאליות של העובדים לסוגיהם- 02.3

  זכויות סוציאליות- 02.31 
  עובד בניסיון- 02.32 
  עובד קבוע- 02.33 
  עובד זמני- 02.34 
 דפי חוזה מיוח- עובד על- 02.35 
  עובד ארעי- 02.36 

 
  יועצים- 02.4

  חלות וכללים- 02.41 
 יועץ מתנדב או יועץ בשכר סמלי,  מעמדו של יועץ- 02.42 
  שימוש בתואר יועץ- 02.43 
  ניגוד עניינים- 02.44 
  פעילות מפלגתית ופוליטית- 02.45 

 
השרים,  נושאי משרות אמון אישיות בלשכת ראש הממשלה- 02.5
  וסגני השרים          

 כללי -02.50 
 מטה ראש הממשלה - 02.51 
  לשכות השרים וסגני השרים- 02.52 
 הנחיות כלליות להעסקת נושאי משרות אמון - 02.53 

                          במטה  ראש הממשלה ובלשכות שרים וסגני שרים
                          בלשכת נבחר

  
 מון אישיות בלשכת מנהל כללי נושאי משרות א- 02.6

  חלות וכללים- 02.61 
 ל'' דרך המינוי וההעסקה של עובד לשכת מנכ- 02.62 
  הוראות מיוחדות- 02.63 
  סיום שירות- 02.64 

 
 העסקה תנאי - הודעה לעובד - 02.7

  חלות וכללים- 02.71 
 מעסיק חובת ה- 02.72 
  הודעה על שינוי- 02.73 
 דע על עובדים מסירת מי- 02.74 
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  דיון בענייני עבודה- 06.34                
 ניגוד עניינים בין חברות בוועד העובדים לבין - 06.35 

 מילוי תפקידים מסוימים                        
ידי - כללים בדבר קבלת הנחות ממפעלים על- 06.36 

 ועדי עובדים                           
 

 ת פעולות חברה ותרבו- 06.4
  השתתפות הנהלת משרד בהוצאות חברה- 06.41 

   ותרבות                           
                           

  פעולות ספורט בשירות המדינה- 06.5
  פעולות ספורט בשעות העבודה- 06.51 
   השתתפות בפעולות ספורט במסגרת הליגה - 06.52 

  רבות פעולות במסגרת עבודה ל                            למקומות 
 הספורטיאדה המחוזיאדה או                            

  

 

  איגודי עובדים- 06
 

  כללי- 06.1
  מעמדן של נציגויות העובדים- 06.11 

 
  סכסוכי עבודה- 06.2

  יישוב חילוקי דעות בענייני הסכמי עבודה- 06.21 
  ועדות פריטטיות- 06.22 
 ח על סכסוכי עבודה'' דו- 06.23 

   שירותי הביטחון- 06.24           
 

  פעילות ארגונית 06.3
  אסיפות עובדים- 06.31 
   פעילות ועד עובדים- 06.32 
  היעדרות מהעבודה לרגל פעולות ארגוניות- 06.33 
  

 
 

                         
  מילוי משרות ונוהלי העסקת עובדים במשרות תקניות ובמשרות בלתי תקניות- 1חלק 

 
 ם ומוריםסוהרי, שוטרים,  העברת חיילים- 11.6

  הוראות כלליות- 11.61 
 תנאים להעברת חייל לשירות המדינה - 11.62 
 וזכויותיו

  תנאים להעברת שוטר או סוהר וזכויותיהם- 11.63 
  עמידה בתקופת ניסיון- 11.64 
  מורים שהועברו לשירות- 11.65 

 

 העברה מהמוסד לביטוח לאומי או משירות התעסוקה- 11.7

 ות כלליות הורא- 11.71    
  תנאים להעברת עובדי המוסד לביטוח לאומי- 11.72    
  תנאים להעברת עובדי שירות התעסוקה- 11.73 

 
  קבלת עובדים מפוטרים- 11.8

  החזרת עובדים מפוטרים- 11.81 
 סעיף מבוטל - 11.82 
  זכויות עובדים מוחזרים לשירות- 11.83 

 
  גיוס עובדים מבחוץ- 11.9

 אות כלליות הור- 11.91 
 הזמנת מועמדים מלשכת השיקום של משרד- 11.92 

 הביטחון                           
 הזמנת מועמדים מלשכת העבודה של שירות - 11.93 

התעסוקה או מלשכה פרטית עוסקת בהפניית                             
 מועמדים לעבודה                            

 סום מכרז פומבי פר- 11.94 
  קבלת עובדים ללא עריכת מכרז פומבי- 11.95 
  משרות שהמינוי להן הוא בידי הממשלה או - 11.96 

 טעון אישורה                            
 26.132ל הועבר לפסקה "בחו שירות תקופת    - 11.97               

 נוהל מתן פטור ממכרז למשרות זמניות - 11.98 
 

 מכרז פומבי - 12
 

  פרסום מכרז פומבי- 12.1
  דרך פרסום מכרז פומבי- 12.11 
  פרטי מכרז פומבי- 12.12 
  מכרזי עתודה- 12.13                
  מיון מקדים- 12.14                

 
  הגשת בקשות למכרז פומבי- 12.2

  לשירות מועמדים מחוץ שלהגשת  בקשות - 12.21 
        המדינה                   

  הגשת בקשות עובדי המדינה- 12.22 
  הגשת בקשות עובדי המוסד לביטוח לאומי - 12.23 

 ושירות התעסוקה                            
 סעיף מבוטל - 12.24 

 
 

 
  הוראות כלליות- מילוי משרות - 10

 
  תקן- 10.1

  אישור תקן- 10.11 
  משרה בתקן כתנאי להעסקה- 10.12 

 
  דרכים למילוי משרות תקניות- 10.2

  כללי- 10.21 
  מילוי ביניים של משרה תקנית פנויה- 10.22 
  מילוי משרות תקניות פנויות- 10.23 

 
 ניות מילוי משרות תק- 11

 
  הוראות כלליות- 11.1

 הקדמה - 11.11 
  עמידה בתקופת ניסיון- 11.12 
  דרישות השכלה וניסיון- 11.13               

 
  העברה בתוך המשרד- 11.2

  העברת עובד ממקום למקום- 11.21 
  סייגים להעברה בתוך המשרד- 11.22 
  נוהל העברה בתוך המשרד- 11.23 

 
 דם עודף העברת כוח א- 11.3

  הוועדות לוויסות כוח אדם עודף- 11.31 
  סייגים להעברת כוח אדם עודף- 11.32 
  נוהל העברת כוח אדם עודף- 11.33 
  החזרת עובדים מפוטרים לרגל צמצומים- 11.34 

 
 משרדי- מכרז פנימי ומכרז בין- 11.4

 כללי - 11.40 
  חלות והוראות כלליות- 11.41 
  מכרז פנימי - 11.42 
 משרדי - מכרז בין- 11.43 
 הועבר לסעיףדרישות השכלה וניסיון  הסעיף  - 11.44 

                            11.13                         
 משרדי- מכרז פנימי ומכרז בין- הליכי מיון - 11.45 
  סדרי העבודה של ועדת בוחנים- 11.46 
 12.13 הועבר לסעיף מכרזי עתודהסעיף  - 11.47 
  סיכומי ועדת בוחנים- 11.48 
 ביטולו, משרדי- או בן השגה על מכרז פנימי- 11.49 

  ידי עובד שנבחר במכרז פנימי- וכניסה למשרה על                           
 משרדי-                            או בן

 
  העברה ממשרד למשרד- 11.5

  סייגים להעברה ממשרד למשרד- 11.51 
  נוהל העברה ממשרד למשרד- 11.52 
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 נוהל העסקת עובד במשרה תקנית עד - 14

 לתום תקופת הניסיון        
 

  הוראות כלליות- 14.1
 גדרת מועמד למינוי ה- 14.11 
  תנאים מוקדמים- 14.12 
  חוות דעת ומסמכים- החזרת עובדים - 14.13 

 
 ידי העובד- מילוי טפסים והצהרות על- 14.2

  שאלון אישי- 14.21 
  התחייבות לשמירת ידיעות- 14.22 
  קביעת זכאים לתשלום במקרה פטירה- 14.23 
  הצהרה על רכוש- 14.24 

 
 ידי המשרד-ם על מילוי טפסי- 14.3

  אישור השאלון האישי- 14.31 
  מתן הרשאה להעסקה לשעה- 14.32 
  מתן הרשאה להעסקה לשעה בתקופת ניסיון- 14.33 

 
 נוהל העסקת עובד במשרה תקנית בתום- 15

 תקופת הניסיון        
 

 פי כתב מינוי - נוהל העסקת עובד במשרה תקנית על- 15.1
  בקשה לכתב מינוי- 15.11 
  הוצאת כתב מינוי בידי נציב שירות המדינה- 15.12 
  נוהל הוצאת כתב מינוי- 15.13 
  מתן הצהרת אמונים- 15.14 
  טקס מתן הצהרת האמונים ומסירת כתב- 15.15 

                          ויהמינ                            
  ביטול כתב מינוי- 15.16 

 
 פי חוזה מיוחד-במשרה תקנית על נוהל העסקת עובד - 15.2

 פי חוזה - המקרים בהם יש להעסיק עובד על- 15.21 
 מיוחד במשרה תקנית                             

 פי חוזה מיוחד- נוהל העסקת עובד על- 15.23 
  או 11.912תקנית כהגדרתה בפסקה  במשרה                             

 המכרז הפומבי וכן עובדים שמינוים חובת                            
 טעון אישור הממשלה                            

 פי חוזה מיוחד- נוהל העסקת עובד על- 15.24 
 במשרה תקנית הפטורה מחובת מכרז פומבי                            

  הארכת חוזה מיוחד- 15.25 
  שינויים בחוזה מיוחד- 15.26 

 
י העסקה בעבודה שלפי טיבה אינה  נהל- 16

 צמיתה ובמשרה בלתי תקנית        
 

  הוראות כלליות- 16.1
  עבודה שלפי טיבה אינה צמיתה- 16.11 
  תקציב לעבודה בלתי צמיתה- 16.12 
  העסקה בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה- 16.13 
  העברת כוח אדם עודף- 16.14 
 בשירות הביטחון עובדים - 16.15                

 
  העסקה במעמד ארעי- 16.2

  המקרים בהם יועסקו עובדים במעמד ארעי- 16.21 
  סייגים להעסקת עובד ארעי- 16.22 
  נוהל העסקת עובדים ארעיים- 16.23 

 
  העסקה במעמד זמני- 16.3

  המקרים בהם יועסק עובד במעמד זמני- 16.31 
 י סייגים להעסקת עובד במעמד זמנ- 16.32 
  נוהל העסקת עובד במעמד זמני- 16.33 

 
 פי חוזה מיוחד- העסקה על- 16.4

 פי חוז ה מי וחד-מקרים בהם יועסקו  עובדים על - 16.41 
 פי חוזה מיוחד- סייגים להעסקת עובדים על- 16.43 
  סמכות עשיית חוזה מיוחד- 16.44 
 נוהל  העסק ה לפי  ס מכות מנהל כללי  והא חראי - 16.45 
        פי סמכות בלעדית של נציבות -והל העסקה עלנ - 16.46 

 שירות המדינה                                                    

 פה- מבחנים בכתב ובחינות בעל- 12.3
  הוראות כלליות- 12.31 
  היקף המבחנים- 12.32 
  הזמנה למבחנים- 12.33 
  סדרי המבחנים- 12.34 
 פה- הזמנה לבחינות בעל- 12.35 
 פה- סדרי בחינות בעל- 12.36 
  סיכומי ועדת הבוחנים- 12.37 
  השגה על מכרז פומבי או ביטולו- 12.38 

 
  מינוי בעקבות מכרז פומבי- 12.4

  מינוי לפי החלטת ועדת הבוחנים- 12.41 
 פי חוזה מיוחד כאשר לא - העסקת עובד על- 12.42 

 נמצא מועמד במכרז פומבי                             
  

 ן סייגים לקבלת עובדים ותקופת ניסיו- 13
 

 ראות כלליות הו- 13.1
  הגדרת מועמד למינוי- 13.11 
 פי חוזה מיוחד במשרה - סייגים להעסקת עובד על- 13.12 

 תקנית                            
 

  חובת המבחנים והבחינות- 13.2
  בדירוג המינהלי17 מועמדים למשרות עד דרגה - 13.21 
  מועמדים למשרות עליהן חלה חובת המכרז - 13.22 

 הפומבי                            
  מועמדים למשרות הפטורות מחובת המכרז- 13.23 

 הפומבי                            
  הוראות נוהל- 13.24 

 
  סייגים מטעמי קרבת משפחה- 13.3

  חלות והגדרות- 13.31 
  סייגי העסקה- 13.32 
  הוראות נוהל- 13.33 
 לארץ-בד בחוץ העסקת בן משפחה של עו- 13.34 

 
  בדיקות רפואיות- 13.4

  חלות והגדרות- 13.41 
  חובת הבדיקה הרפואית- 13.42 
  נוהל קביעת הכשירות הרפואית- 13.43 
שמירה על סודיות מסמכים רפואיים                         - 13.44 
  מסקנות קביעת הכשירות הרפואית- 13.45 
 הפסקת שירותנוהל  - 13.46 
  ערר על אי קבלה לשירות- 13.47 
  ערר על קביעת מצב בריאות לקוי- 13.48 
  הגבלות להעברה מסיבות רפואיות- 13.49 

 
 או משמעתי/ בעל עבר פלילי ו- 13.5

  כללי- 13.50 
  נוהל- 13.51 
  סמכות נציב שירות המדינה- 13.52 

 
  עריכת הסדרים למניעת ניגוד עניינים - 13.6

  כללי- 13.61 
  תחולה- 13.62 
  נוהל עריכת הסדר למניעת ניגוד עניינים- 13.63 

 
  סייגים אחרים- 13.7

  סייגים מטעמי גיל- 13.71 
  סייגים בנוגע ליוצאי צבא- 13.72 
  אישור הממשלה- 13.73 
  בעלי מקצוע- 13.74 
  אזרחות ישראלית או תושב קבע בישראל- 13.75 
  משכורת- 13.76 
 פלגתית פעילות מ- 13.77 

 
  תקופת ניסיון- 13.8

  הוראות כלליות- 13.81 
  תקופת ניסיון לעובדים שהיו כבר בשירות- 13.82 
  תקופת ניסיון לעובדים מן החוץ- 13.83 
  מילוי מקום עובד בניסיון- 13.84 
  תקופת הניסיון בשירותי הביטחון- 13.85                
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  העברה לתפקיד אחר-  17.17               

  סיוג פעילות פוליטית ומדינית- 17.18 
 ר'' סייגים ותחולת הוראות התקשי- 17.19 

 
 ומינוי בפועלקיד הטלת תפ,  מילוי מקום- 18

 
  מילוי מקום- 18.1

 הגדרה - 18.11 
  הנעדר ממשרתו באופן זמני של ע ובדמילוי מקום - 18.12 
  מילוי מקום במשרה פנויה- 18.13 
 הוראות כלליות             - 18.14     
  

 מינוי בפועלהטלת תפקיד ו - 18.2
  והוראות כלליות הגדרות- 18.20 
  נוהל- 18.21 
  מינוי בפועל במשרד למשרה בה משובץ עובד- 18.22 
  מינוי בפועל במשרד למשרה פנויה- 18.23 
  מינוי בפועל במשרות שהמינוי להן טעון- 18.24 

 הממשלה   אישור                           
  מינוי בפועל במשרד אחר- 18.25 
  מינוי בפועל באישור נציבות שירות המדינה- 18.26 
  בגופים אחרים העברה זמנית למילוי תפקידים - 18.27 

 של המדינה                            
  חישוב תקופת מינוי בפועל- 18.28 
  סיום מינוי בפועל- 18.29 

 
  שאילת עובדים- 19

 
  שאילת עובדים- 19.1

  הגדרות וכללים- 19.11 
  נוהל השאילה- 19.12 
 מהגוף המשאיל עובד מושאל שפרש לגמלה - 19.13 

 

  העברה ממעמד למעמד- 16.5
 ''שירות רצוף של עובד ארעי'' הגדרת - 16.51 
  העברה למעמד זמני- 16.52 
  העברה למעמד קבוע- 16.53 
  זכויות סוציאליות לעובד המועבר למעמד קבוע - 16.54 

 למפרע                            
 

  העסקת מתנדבים- 16.6
  חלות והגדרות- 16.61 
  תפקידים- 16.62 
  תשלומים וביטוח- 16.63 
  נהלים- 16.64 

 

  העסקת עובדים שפרשו לגמלאות           - 16.7
  חלות- 16.71           
  סייגים להעסקת גמלאים מעבר לגיל פרישת חובה- 16.72           
 סייגים ותנאים להעסקת עובדים אשר פרשו  פרישה- 16.73           

                        מוקדמת משירות המדינה
 השבת הטבות פרישה שהתקבלו בעת פרישה מוקדמת   - 16.74           

 
 תנאי העסקה של מנהלים כלליים ונושאי -17 

 משרות מקבילות       
 

 שכר ותנאי -ים כלליים ונושאי משרות מקבילות  מנהל- 17.1
 שירות           

  תחולה- 17.11 
  דרכי המינוי- 17.12 
 ל ומקביליו'' שכר מנכ- 17.13 
  דרך ההעסקה- 17.14 
  פנסיה ותנאים סוציאליים נלווים- 17.15 
  סיום השירות- 17.16 

            
 

 שלומים אחריםשכר ות, משכורת,  קידום עובדים- 2חלק 
 

 קביעת דרגה לעובד המועבר מסולם משכורת אחד - 21.4
 ולמשנה           

  חישוב המשכורת- 21.42 
  העברה מהדירוג המינהלי לדירוג האקדמאים - 21.43 

 החברה והרוח במדעי                             
  העברה מהדירוג המינהלי לדירוג מקצועות - 21.44 

 )ט''מקצ(טכניים                              
   עובדי שירותי הביטחון- 21.45               

 
 לארץ- קביעת דרגת שליח בחוץ- 21.5

  הגדרה- 21.51 
  קביעת דרגה ומשכורת- 21.52 

 
 קביעת דרגה וקידום בדרגה בתפקידים -  22

 מסוימים בדירוג המינהלי        
 

  הוראות כלליות- 22.0
  כללים לקידום בדרגה- 22.01           

 
 ה לשכי ומנהלרכזים, אים משרות טלפונ- 22.1

 3400 סדרה מקצועית - ים משרות טלפונא- 22.11 
  סדרה -  לשכהי ומנהלים משרות רכז- 22.12 

 3201מקצועית                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  הוראות כלליות- קביעת דרגה וקידום בדרגה - 21

 
  קביעת דרגה בעת כניסה לשירות- 21.1

  הוראות כלליות- 21.11 
 ,של שוטר ושל סוהר,  דרגה ומשכורת של חייל- 21.12 

 שהועברו לשירות המדינה                             
  קביעת דרגה לבעלי תואר שני או בעלי תעודה - 21.13 

 בלימודי תעודה בדירוגים המקצועיים                            
  קביעת דרגה לבעלי תואר שלישי בדירוגים - 21.14 

 המקצועיים                            
 

  הוראות כלליות- קידום בדרגה - 21.2
  כללי- 21.21 
  קביעת דרגה לעובדים שנבחרו למשרה גבוהה יותר- 21.22 
  התאמת דרגת עובד לדרגה הקבועה בתקן- 21.23 
  קידום במשרות להן צמודות כמה דרגות- 21.24 
  הוראות נוהל- 21.25 

 
 ת דרגת עובד שהועבר למשרה נמוכה יותר קביע- 21.3

  העברה לרגל דרישות השירות או מסיבות בריאות- 21.31 
  העברה לרגל דרישת העובד- 21.32 
  העברה לרגל צמצומים או חידוש הארגון- 21.33 
  העברה לרגל סיבות משמעתיות- 21.34 
  הורדת דרגה בתקן- 21.35 
  הוראות נוהל- 21.36 
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  טבלאות משכורת- 24.3
 ות הוראות כללי- 24.30 
  משכורת העובדים הצעירים- 24.31 

 
  תוספת ותק- 24.4

  הוראות כלליות- 24.40 
  חישוב הוותק במקרים מיוחדים- 24.41 
 ט'' הדירוג המינהלי ודירוג מקצ- 24.42 
  הוראות כלליות בדבר הדירוגים המקצועיים- 24.43 
 )24.45וכן סעיף ( ותק מקצועי - 24.44 
 עי המשך ותק מקצו- 24.45 
  ותק עובדי מחקר- 24.46 
  קידום ותק- 24.47 
  תוספת תארים- 24.48 

 
  משכורת ותשלומים במקרים מיוחדים- 24.5

  משכורת לעובד המכהן בפועל- 24.51 
  משכורת חלקית- 24.52 
  תשלום דמי כלכלה ושכר דירה- 24.53 
  תשלום הפרשים לעובד שפרש מן השירות- 24.54 
 חולה תוקף ות- 24.55 

 
  תוספות מיוחדות- 25

 
  זכאות לתוספות- 25.0

  כללי- 25.01 
  תוספות לעובד מועבר- 25.02 
  עובדי שירותי הביטחון- 25.03                

 
  החזר אגרת רישיון ודמי חבר- 25.1

  חלות- 25.11 
  החזר אגרת רישיון לבעלי מקצוע- 25.12 
  תנאים להחזר אגרת רישיון- 25.13 
  דמי חבר בגופים מקצועיים- 25.14 
  חומר מקצועי- 25.15 

 
  עבודה מפוצלת- 25.2

  הדירוג המינהלי- 25.21 
  דירוגים מקצועיים שונים- 25.22 
,פיזיותרפיסטים ,המרפאים בעיסוק,  האחים- 25.23 

         והמיקרוביולוגים הביוכימאים, הרוקחים                            
 

  תוספות מיוחדות- 25.3
  תוספת שהייה בדרגה- 25.31 
  נהגים- 25.32 
  תוספות לעובדים במגזר רפואי- 25.33 
  תוספת- עובדים סוציאליים - 25.34 
  תוספות- עובדי מחקר - 25.35 

 
  תוספות במקומות מיוחדים- 25.4

  הוראות כלליות- 25.41 
  תוספת הערבה- 25.42 
 פות אחרות לעובדים המועסקים בנגב תוס- 25.43 

 
  מענק יובל- 25.5

  חלות- 25.51 
  סוגי הדירוגים והזכאות- 25.52 
  מועד התשלום- 25.53 
  חישוב ותק לצורך מענק יובל- 25.54 
  גמלאים- 25.55 

 
  תוספות שונות- 25.6

  תוספת מעונות- 25.61 
  תשלום שיחות טלפון- 25.62 
 תוספת מיוחדת ותמריץ , ה תוספת הופע- 25.63 

 למשפטנים                            
  מינוי על פרסומים למשפטנים- 25.64 

 
 
 

 

  משרות משאבי אנוש ואמרכלות- 22.2
                               משרות משאבי אנוש ואמרכלות  - 22.21 
  טרם הוקצה- 22.22 
  רשומות ומידעמשרות  - 22.23 

 
  ולוגיסטיקהנכסים, רכש משרות - 22.3

                  ולוגיסטיקה           נכסים , משרות רכש - 22.30 
 סעיף מבוטל - 22.31 

 
 חשבות ומשכורת משרות - 22.4

 חשבות משרות - 22.41 
  משרות משכורת- 22.42 

 
  מקצועות אחרים- 22.5

 סדרה מקצועית - משרות נהגים ומפעילים אחרים - 22.51 
                            8840 

  משרות עובדים צעירים- 22.52 
 

וקים  קביעת דרגה והתקדמות בדרגה בעיס- 23
 מסוימים בדירוגים המקצועיים        

 
 רפואיים- משרות במקצועות הרפואיים והפארה- 23.1

  משרות בדירוג הרופאים- 23.11 
  משרות בדירוג הרופאים הווטרינריים- 23.12 
  משרות בדירוג הרוקחים- 23.13 
  משרות בדירוג הביוכימאים והמיקרוביולוגים- 23.14     
 םת בעלי תפקיד בדירוג האחי משרו- 23.15 
  משרות בדירוג הרנטגנאים- 23.16 
  משרות בדירוג מרפאים בעיסוק- 23.17 
 רפואית - משרות בדירוג החטיבה הפארה- 23.18 
  משרות בדירוג הפיזיותרפיסטים- 23.19 

 
  העיתונות , המשפטים,  משרות במקצועות החברה והרוח- 23.2

 וההוראה           
  משרות בדירוג האקדמאים במדעי החברה והרוח- 23.21 
  משרות בדירוג המשפטנים- 23.22 
  משרות בדירוג העיתונאים- 23.23     
  משרות בדירוג עובדי הוראה- 23.24 
  משרות בדירוג העובדים הסוציאליים- 23.25 

 
  משרות במקצועות ההנדסה והמחקר- 23.3

  משרות בדירוג המהנדסים- 23.31 
  משרות בדירוג ההנדסאים והטכנאים- 23.32 
 ט'' משרות בדירוג מקצ- 23.33 
  משרות בדירוג עובדי המחקר- 23.34 
 מערכות מידע משרות עובדי - 23.35 

 
  משכורת ושכר- 24

 
  הוראות כלליות- משכורת ושכר של העובדים - 24.1

  הרכב המשכורת והשכר ותשלומם- 24.11 
  הקבועים והזמניים משכורת העובדים- 24.12 
  משכורת העובדים על פי חוזים מיוחדים- 24.13 
 סעיף מבוטל - 24.14 
 שכר סטודנטיםב עובדים - 24.15 
  שכר מתמחים במשפטים- 24.16 
 רפואיים- שכר יומי לעובדים פארה- 24.17 
  שכר עובדי שירותי הביטחון- 24.18                

 
  חלות הדירוגים- 24.2

  הוראות כלליות- 24.21 
  הדירוג המינהלי- 24.22 
  הצעירים- דירוג העובדים - 24.23 
 )24.25וכן סעיף ( דירוגים מקצועיים - 24.24 
  המשך דירוגים מקצועיים- 24.25 
  אקדמאים בעלי תעודה בלימודי תעודה או בעלי - 24.26 

 תואר שני ושלישי                             
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  עבודה במשמרת- 27.6
  הגדרות- 27.61 
  תמורה בעד עבודה במשמרת- 27.62 
  תמורה בעד עבודה במשמרת כפולה- 27.63 
  מענק משמרות בתקופת חופשת מנוחה- 27.64 
, מרפאים בעיסוק, רנטגנאים, חים ואחיות א- 27.65 

 רפואית-פארה חטיבה                              
 
  מועצות ייצור ושכר עידוד- 27.7  

  הוועדה המרכזית למועצות ייצור- 27.70 
  מועצות ייצור- 27.71 
 באגף השכר והסכמי עבודה  תמרוץ ו לתגמול היחידה - 27.72     
         דות  המ שרד בעלי תפקידים במשרדתפקידי יחי - 27.73 
  הנהגה והפעלה של שיטות שכר עידוד- 27.74                
 )המשך( הנה גה ו הפעל ה של ש יטות שכר עידוד - 27.75 
 נוהל מע קב ופיקוח  בהפעלת שיטו ת שכר עידוד - 27.76 
  הדרכה והשתלמות- 27.77                
  תשלומים- 27.78 
 ר עידוד בתקופת חופשת מנוחה שכ- 27.79 

 
 )המשך( מועצות ייצור ושכר עידוד - 27.8

  שכר עידוד למשתתפים בפעולות הכשרה- 27.80 
  

  קצובות- 28
 

  טרם הוקצה- 28.1
 

  קצובת הבראה ונופש- 28.2
  חלות- 28.21 
  הגדרה- 28.22 
  זכאות לקצובת הבראה ונופש- 28.23 
  שיעור הקצובה- 28.24 
  הוראות נוהל- 28.25 

 
  קצובת נסיעה- 28.3

  חלות- 28.31 
  זכאים לקצובת הנסיעה- 28.32 
  שיעור הקצובה- 28.33 
  סייגים לקצובה- 28.34 
  קצובה במקרה של יום עבודה מפוצל- 28.35 
  הוראות נוהל- 28.36 
  יישובים באזורי עדיפות לאומית- 28.37 

 
  ביגוד- 28.4

 ות וכלליםחל,  הגדרות- 28.41 
  זכאים לביגוד- 28.42 
  תנאי הענקת בגדי עבודה ומדים- 28.43 
  החזר ביגוד- 28.44 
  שמירת ביגוד- 28.45 
  קצובת ביגוד לעובדים סוציאליים- 28.46 
  קצובת ביגוד לעובדי הוראה- 28.47 
  קצובת ביגוד לאחים ולאחיות- 28.48 
  מקצועיים  קצובת ביגוד לעובדים בדירוגים - 28.49 

 שונים                            
 

 )המשך( ביגוד - 28.5
  קצובה למדי משפט למשפטנים ולפרקליטים- 28.50 
  מדי משפט למתמחים במשפטים- 28.51 

 ל והעברה''הוצאות אש, יעות נס- 26
 

  נסיעות על חשבון הממשלה- 26.1
  חלות- 26.11 
  נסיעות בתפקיד- 26.12 
 לארץ- נסיעות לחוץ- 26.13 
  נוהל אישור נסיעות עובדי המדינה בתפקיד - 26.14 

 לארץ-לחוץ                            
 לארץ- אישור לקבלת אשרה לחוץ- 26.15 

 
 ל''אש קצובת - 26.2

  חלות- 26.20 
  הוראות כלליות- יציאה בתפקיד - 26.21 
 ל'' זכאות לקצובת אש- 26.22 
 ל'' מכסות קצובת אש- 26.23 
 ל לעובדים שאין להם מקום קבוע'' קצובת אש- 26.24 
 ל'' תשלום קצובת אש- 26.25 
  השתתפות בבחינות-ל '' קצובת אש- 26.26 
 ות מתן עד-ל '' קצובת אש- 26.27 
  העסקה בשעות נוספות- קצובת כלכלה - 26.28 
 לארץ-ל בחוץ'' קצובת אש- 26.29 

 
 מבוטל - 26.3

 
  העתקת מקום מגורים- 26.4

  חלות- 26.41 
  הוצאות העתקת מקום מגורים- 26.42 
 ל למי שהעתיק מקום מגוריו'' קצובת אש- 26.43 
  חופשה למי שהעתיק מקום מגוריו- 26.44 
 שתתפות בשכר דירה ה- 26.45 

 
, משמרות, ביום מנוחה,  עבודה בשעות נוספות- 27

 כוננות ושכר עידוד        
 

  הוראות כלליות- 27.1
  חלות והגדרות- 27.11 
  חיוב לעבוד בשעות נוספות- 27.12 
  כללים לחישוב שעות נוספות- 27.13 
  תורנויות רופאים ורופאים וטרינרים- 27.14 
 השתתפות בוועדה ציבורית דמי - 27.15 

 
  תשלום בעד עבודה בשעות נוספות או ביום מנוחה- 27.2

  שיעורי התשלום- 27.21 
  נהלי תשלום- 27.22 

 
  פיקוח על עבודה נוספת- 27.3

  אישור העסקה בשעות נוספות- 27.31 
 , פי חוק שעות עבודה ומנוחה- היתרים על- 27.32 

  1951-א''תשיה                             
 

 תפקידים מיוחדים,  תמורה בעד עבודה נוספת - 27.4
  תוספת נהיגה עצמית- 27.41 
  נהגים בתקופה בה מוגבלת תנועת הרכב- 27.42 
  נהגים צמודים לרכב מגויס- 27.43 

 
  תוספת בעד כוננות וקריאת פתע- 27.5

  הוראות כלליות- 27.50 
 אי כוננות עובדים במגזר הרפו- 27.51 
  קריאת פתע- 27.52 
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 חופשות ושירות צבאי,  זמני עבודה- 3חלק 
 

  חופשת מחלה-33.2
 הגדרות וכללים,  חלות- 33.20 
  מכסת חופשת מחלה וחופשה בחצי משכורת- 33.21 

 ללא משכורת  או                           
  הודעה על מחלה ותעודות רפואיות- 33.22 
 ורת על היעדר מפני מחלה ביק- 33.23 
  בדיקת מצב הבריאות של העובד- 33.24 
  היעדר לרגל מחלת בן ביתו של העובד- 33.25 
 לארץ- מחלה בחוץ- 33.26 
 פיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה- 33.27 
  קרן ימי מחלה- 33.28 
  היעדרות עקב פגיעה בעת- חופשת מחלה - 33.29 

 ל או עקב פעולות איבה''רות בצהי ש                           
 

  חופשה לרגל היריון ולידה- 33.3
  חלות והגדרות- 33.30 
  חופשה בתקופת ההיריון- 33.31 
  חופשה לאחר הפלה- 33.32 
  חופשת לידה- 33.33 
  חופשה לאחר הלידה- 33.34 
  חובת הודעות בקשר להיריון ולידה- 33.35 
 יילוד אשפוז של בלידה הארכת חופשה - 33.36 
   הקצאת מקום הנקה לאם עובדת- 33.37                

 
  חופשה ללא משכורת- 33.4

  חלות והוראות כלליות- 33.41 
  כללים ותנאים לאישור חופשה ללא משכורת- 33.42 
  סמכות לאשר חופשה ללא משכורת- 33.43 
 חובות וזכויות של עובד בתקופת חופשה ללא - 33.44 

 משכורת                             
  עבודה פרטית בתקופת חופשה ללא משכורת- 33.45 
  התנאה לאישור חופשה ללא משכורת- 33.46     
 18.5%- ו5% נוהל גביית תשלום - 33.47 
  הארכת חופשה ללא משכורת- 33.48 
  הפסקת חופשה ללא משכורת- 33.49 

 
  חופשת אבל- 33.5

 גדרות תחולה וה- 33.51 
  הודעה על היעדר לרגל אבל- 33.52 
  אורך חופשת אבל ומשכורת בימי האבל- 33.53 

 
  היעדר לרגל תאונות בעבודה- 33.6

 הגדרות והוראות כלליות,  חלות- 33.61 
  תאונת עבודה- 33.62 
  מחלת מקצוע- 33.63 
  ריפוי ושיקום- 33.64 
  דמי פגיעה וניצול חופשת מחלה- 33.65 
 לשאיריהםו  תשלומים אחרים לנפגעי עבודה א - 33.66 
  חישוב ימי ההיעדר לרגל תאונה בעבודה- 33.67 
  החזרת תשלומים- 33.68 
  הודעות ונהלים- 33.69 

 

  סוכות ופסח- חופשה מרוכזת בחגים- 33.7
  כללי והגדרות- 33.71          
  חיוב מאזן ימי חופשה של עובד- 33.72          

  הוראות ביצוע למשרדים- 33.73          
 

  שירות צבאי- 34
 

  שירות סדיר- 34.1
  חלות- 34.10 
  התייצבות לשירות סדיר- 34.11 
  דחיית שירות סדיר- 34.12 
  חישוב תקופת שירות סדיר- 34.13 

 
 
 
 
 
 

 

  זמני עבודה-31
 

  שעות העבודה- 31.1
 גדרות וכלליםה,  חלות- 31.10 
  שעות העבודה ביחידות המשרדיות- 31.11 
  שעות עבודה בשירותים- 31.12 
 18 שעות עבודה של עובד למטה מגיל - 31.13 
  שעות עבודה של טלפונאי- 31.14 
 הורה שעות עבודה של - 31.15 
 ם שעות עבודה של קלדני- 31.16 
  שעות עבודה בדירוגים המקצועיים- 31.17 
  שעות עבודה במשרה חלקית- 31.18 
  שעות עבודה בשירותי הביטחון- 31.19               

 
  במנוחה שבועית ובשעות נוספותהעסקה איסור - 31.2

  חלות- 31.20 
  במנוחה שבועיתהעסקה איסור - 31.21 
  בלילההעסקה - 31.22 
  בשעות נוספותהעסקה איסור - 31.23 

 
  ימי פגרה-32

 
 ד ימי מוע- 32.1

  חלות וכללים- 32.10 
  מועדי ישראל- 32.11 
  מועדי המוסלמים- 32.12 
  מועדי הנוצרים- 32.13 
  מועדי הדרוזים- 32.14 
  תשלום בעד ימי מועד- 32.15 

 
  יום העצמאות- 32.2

  שבתון- 32.21 
  תאריך יום העצמאות- 32.22 
  תשלום בעד יום העצמאות- 32.23 

 
 כנסת יום הבחירות ל- 32.3

  שבתון- 32.31 
  תשלום בעד יום הבחירות לכנסת- 32.32 

 
  ימי בחירה- 32.4

  חלות והגדרות- 32.40 
  ימי בחירה- 32.41 
  דחיית קבלת יום בחירה- 32.42 
 בשכר סטודנטים ימי בחירה לעובד - 32.43 
  הוראות נוהל- 32.44 

 
  ימים שבהם מוקטן מספר שעות העבודה- 32.5

 חלות והגדרות - 32.50 
  הימים שבהם מוקטן מספר שעות העבודה- 32.51 
שעות תמורה בעד עבודה בימים בהן מוקטן מספר - 32.52 
 העבודה             
  צומות- 32.53 

 
  חופשות- 33

 
  חופשת מנוחה- 33.1

 הגדרות וכללים,  חלות- 33.10 
  חישוב תקופות שירות לצורך קביעת מכסת ימי - 33.11 

 חופשת מנוחה                             
  מכסות ימי חופשת מנוחה- 33.12 
  חובת יציאה לחופשה וזכות צבירת חופשה- 33.13     
 לארץ- חופשת מנוחה לעובדים המועסקים בחוץ- 33.14 
  סדרי יציאה לחופשת מנוחה- 33.15 
  הפסקת חופשת מנוחה- 33.16 
 ה מן השירות חופשת מנוחה בזמן פריש- 33.17 
  פדיון חופשת מנוחה- 33.18 
 חוזה מיוחד פי - חופשת מנוחה לעובד המועסק על- 33.19 
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  שווי ון  ההזד מנוי ות בעב וד ה- 35
 

  זכויות הורות- 35.1
 תהורובקשר ל זכויות - 35.11 
  נוהל בקשת זכות להורות- 35.12 
  ויתור על זכות להורות לטובת בן זוג- 35.13 

 

  שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בשירות במדינה- 35.2
 כללי          - איסור הפליה של אנשים עם מוגבלות - 35.21           
  העדפה בקבלה לעבודה- 35.22           
 הזכות להתאמות בבחינות ובמקום העבודה          - 35.23           
  הליך טיפול בהקלות בהתאמות ותנאי נגישות- 35.24          

                       בבחינות
  הליך טיפול בהתאמות במקום העבודה - 35.25          

 
 
 

  החזרת חיילים משוחררים- 34.2
  חלות והגדרות- 34.21 
  זכות לחזור לעבודה- 34.22 
  בקשה להחזרה לעבודה- 34.23 
  נוהל החזרה לעבודה- 34.24 
 הוחזר לעבודה זכויות חייל משוחרר ש- 34.25 
  שירות חלקי- 34.26 

 
  שירות מילואים- 34.3

  חלות- 34.30 
  הוראות נוהל- 34.31 
  דחיית שירות מילואים- 34.32 
  הוראות כלליות- תשלום בעד שירות מילואים - 34.33 
 סעיף מבוטל - 34.34 
  תגמול בעד שירות מילואים- 34.35 
        סעיף מבוטל                 - 34.36 
  עבודה רגילה בתקופת שירות מילואים ושירות- 34.37 

 מילואים בלילה                            
  תגמול לעובד שהפסיק לעבוד- 34.38                 
  זכויות משרתים במילואים- 34.39 
  

  משמעת וסדר- 4חלק 
   
  סיוג פעילות מפלגתית- 42.3 

  כלליות חלות והוראות- 42.30 
  פעילות מדינית ומפלגתית- 42.31 
   סוגים מסוימים - פעילות מדינית ומפלגתית - 42.32 

 של עובדים                            
  פעילות הקשורה בבחירות לכנסת ולרשויות - 42.33 

 המקומיות                            
  הצגת מועמדות לכנסת וחברות בממשלה- 42.34 
  הצגת מועמדות למועצה של רשות מקומית- 42.35 
 ''בית-חוג'' פעילות ב- 42.36 
   הח דשה בחירות להס תדרות העובדים הכללית - 42.37 
  איסור שימוש בכספי ציבור לצורך תעמולת - 42.38 

 בחירות לכנסת ולרשויות המקומיות                            
 מרכזית  איסור השתתפות בגוף בוחר- 42.39 

 
 עבודה נוספת ופרקטיקה פרטית, עבודה פרטית - 42.4

 תנאים וסייגים לעבודה פרטית, היתרים - 42.41 
 הגבלת שעות והגבלת השתכרות בהיתר - 42.42                

                             לעבודה פרטית ועבודה נוספת במסגרת
 נה                             שירות המדי

    ,עבודה פרטית,  פרקטיקה פרטית-רופאים  - 42.43                
 מתן חוות דעת רפואית, עבודה בתאגיד בריאות                                                   

  עבודה פרטית של עובד המועסק בתנאים - 42.44 
 מיוחדים                             

 רטית של עובד הנמצא בחופשהעבודה פ - 42.45 
 השירות עובד מושעה ועובד שפרש מן , משכורת - ללא                                                  

 לארץ- עבודה פרטית של עובד המשרת בחוץ- 42.46 
  חברות בוועדות- 42.47 
                 ומחקר              הוראה, המדינה פעולות הדרכה של עובדי - 42.48 
 ועדה לעבודה פרטית ו  לקבלת היתר  נהלים - 42.49 

                               מרכזית 
 

 פרסום ברבים ופרסום ספרים,  מסירת ידיעות- 42.5
  הוראות כלליות והגדרות- 42.51 
  איסור וסמכות למסור ידיעות- 42.52 
 ים וביקורת פרסום ברב- 42.53 
  פרסום ספרים- 42.54 

 
  חריגה מסמכות- 42.6

  הוראות כלליות- חריגה מסמכות - 42.61 
  חריגה מסמכות בעניין העסקת עובדים- 42.62 
  הוועדה לבירור העסקת עובדים שלא כדין- 42.63 
  נוהל טיפול בחריגה מסמכות הקשורה- 42.64 

 בדים בהעסקת עו                           
  נקיטת אמצעים עקב חריגה מסמכות- 42.65 
 נוהל טיפול בחריגה מסמכות שאינה קשורה - 42.66 

 בהעסקת עובדים                        
 נקיטת אמצעי משמעת עקב חריגה מסמכות - 42.67 

 שאינה קשורה בהעסקת עובדים                        
 

 
  הוראות כלליות - מש מעת וסדר - 40

 
  אקדמות- 40.1

  הגדרות- 40.10 
  חלות- 40.11 
  עוזר לענייני משמעת- 40.12 

 
  עבירות משמעת- 40.2

  הגדרת עבירות משמעת- 40.21 
  אחריות פלילית ואחריות משמעתית- 40.22 
  שיפוט משמעתי ושיפוט אחר- 40.23 
  התיישנות עבירות משמעת- 40.24 
  מחיקת הליכי משמעת בדין המשמעתי- 40.25                

 
     הסמך  מעמד היועץ המשפטי במשרדי הממשלה וביחידות - 40.3

  כללי וחלות- 40.31 
 מדינה לבין בתי המשפטהבין עובד  הקשר - 40.32 
     חוות דעת היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה- 40.33 
  פניות ליועץ המשפטי לממשלה ולמחלקת יעוץ - 40.34 

 וחקיקה במשרד המשפטים                            
                  פניות לנושאי תפקידים במשרדי ממשלה  - 40.35 
 - מתן ייעוץ משפטי בוועדות ובצוותים בין- 40.36 

                           משרדיים                            
  דרישות נגד המדינה - 40.37                
 ידי  משרדי הממשלה -רכישת שירותים משפטיים חיצוניים   על  - 40.38 
  חקיקה במינויים במדינה הליכימ ב"מול נש תיאום - 40.39               

  
 

  טרם הוקצה- 41
 

  איסורים וחובות המוטלים על ה עובדים- 42
 

  הוראות כלליות- 42.1
  חלות- 42.11 
  כללי- איסורים וחובות - 42.12 
 פיתוי וסיוע,  איסור שידול- 42.13 

 
  מילוי הוראות ותפקידים- 42.2

  מילוי הוראות ותפקידים- 42.21 
 סדרי עבודה תקינים - 42.22 
  פגישות בענייני עבודה- 42.23 
  לבישת מדים- 42.24 
  מילוי תפקידים זמני- 42.25 
  עבודה בשעות נוספות- 42.26 
 או מכתב הערכה/ מתן המלצה ו- 42.27 
  איסור שאלות על השתייכות מפלגתית- 42.28 
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     איסורים וחובות שונים- 43.8

  קבלת עיטורים ואזרחות כבוד- 43.81                
  שפיטה בהתחרויות- 43.82 
  הצגת מודעות במוסדות המדינה- 43.83 
  פרסומות במשרדי הממשלה- 43.84 
  שלילת רישיון לעסוק במקצוע- 43.85 
  פרסום שמות עובדים ברשימות בעלי מקצוע- 43.86 
  שימוש בתואר מקצועי- 43.87 

 
  היעדרויות מהעבודה - 44

 
  איסור וסדרי נוהל- היעדרויות מהעבודה - 44.1

  חלות- 44.10 
  איסור היעדר מהעבודה- 44.11 
  היעדרות ללא רשות- 44.12 
  היעדר לרגל שביתה- 44.13 
 )לרבות אי חור(היעדר ללא רשות ב חלק של יום  - 44.14 
  היעדר בשל עניינים פרטיים דחופים- 44.15 
  נהלים והוראות בעניין סדרי נוכחות בעבודה- 44.16 
 היעדרות מן העבודה לשם אבטחת מוסדות - 44.17 

 חינוך                             
  פעולות התנדבות במשמר האזרחי- 44.18 

 
 נקיט ת אמצעים מש מעתי ים ודיווח על - 45

 עבירות פליליו ת         
 

  כללי- 45.1
 ות חוקר משמעת חלות וסמכוי- 45.11 
  טיפול כללי בעבירות משמעת- 45.12 
 איסור הקמת ועדות פנימיות לבירור עניינים - 45.13 

 משמעתיים ופליליים                             
 הוראות מיוחדות ותיאומים לעניין תאגידים - 45.14 

 וגופים אחרים                              
 

 ם נגד עובד שעבר על המשמעת נקיטת אמצעי- 45.2
  חלות והוראות כלליות- 45.21 
 התראות ונזיפות,  הערות- 45.22 
 סעיף מבוטל - 45.23 
  הבאה בפני בית הדין למשמעת- 45.24 

 
  דיווח על עובד שעבר עבירה פלילית- 45.3

  חלות והוראות כלליות- 45.31 
 ת דיווח על עבירות פליליו- 45.32                
  עובד שנאשם או שנעצר לרגל עבירה פלילית- 45.33     
  עובד שהשיג תשלומים על סמך הודעה כוזבת- 45.34 

 
  טיהור שמו של עובד המדינה- 45.4

  בקשת טיהור שם- 45.41 
  נוהל טיפול בבקשה לטיהור שם- 45.42 
  

  השעי ה - 46
 

  חלות והוראות כלליות- 46.1
  חלות- 46.11 
 טיפול בהשעיה - 46.12 
  התליית סמכויות ומינויים- 46.13 

 
  סמכות ונהלים- השעיה - 46.2

  סמכות להשעות- 46.21 
  נוהל השעיה או העברה זמנית לעבודת אחרת- 46.22 
  השעיה- 46.23 

 
 
 
 
 
 
 
 

 מתנות וטובות הנאה,  פרסים- 42.7
 הגדרות ופרשנות - 42.70           
  טובות הנאה אסורות- 42.72           
   טובות הנאה מותרות- 42.73           
  מינוי ועדה משרדית והטיפול בקבלת מתנה- 42.74           
 רישום מתנות ושמירתן - 42.75           
 ולהצבה במשרד,  מסירת מתנות למקבל- 42.76           
   ועדת היתרים בראשות שופט- 42.77           
  ספירת מלאי ומצאי המתנות- 42.78           

 
  התרמות גביית כספים ומתן חסות- 42.8

  איסור התרמה וגביית כספים- 42.81           
  איסור מתן חסות- 42.82           

 
  איסורים וחובות - 42 המשך פרק - 43

 המוטלים על העובדים        
 

  פעילות עסקית- 43.0
  פעולות עסקיות של המדינה- 43.01 
  חברות בהנהלת תאגידים- 43.02 
  פעולות רישוי- 43.03 
  קניית סחורות מהממשלה- 43.04 
  פעילות מסחרית במוסדות הממשלתיים- 43.05 

 
  שימוש ברכוש של המדינה- 43.1

  שמירת ציוד של המדינה- 43.11 
  שימוש בטפסים ובדואר רשמי- 43.12 
  נסיעות פרטיות- 43.13 
  פרסום מודעות ברכה או אבל- 43.14 
  לשכת הפרסומים הממשלתית- 43.15 

 
 לארץ- יציאה לחוץ- 43.2

 לארץ- יציאת עובד לחוץ- 43.21 
 לארץ-ד לשירות בחוץ יציאת עוב- 43.22 
 לארץ- התנהגות עובדי המדינה בשירות בחוץ- 43.23 

 
  ייצוג המשרד בפני ועדות הכנסת- 43.3

  כללי- 43.31 
  ייצוג המשרד בפני ועדה של הכנסת- 43.32 
  חובת ההופעה בפני ועדה של הכנסת- 43.33 

 
  הטרדה מינית- 43.4

  חלות והגדרות- 43.41 
 מהן הטרדה מינית והתנכלות - חלק א - 43.42 
  התוצאות של הטרדה מינית והתנכלות- חלק ב - 43.43 
 קיס מדיניות ואחריות שירות המדינה כמע- חלק ג - 43.44 
  מניעת הטרדה מינית והתנכלות- חלק ד - 43.45 
 או אם ,  מה לעשות אם הוטרדת מינית- חלק ה - 43.46 

 לךהתנכלו                             
  מעסיק וטיפול  באחריות   קיס הליך תלונ ה אצל  מע- חלק ו - 43.47 
  שונות- חלק ז - 43.48 

 
  הגנה על עובדים חושפי עבירות ופגיעה בטוהר המידות או- 43.5

 במינהל התקין           
  מטרת ההוראה- 43.51 
  התקין א ו במינהל עבירות ופגיעה בטוהר  המידות  חשיפת- 43.52 
  תעודת הוקרה- 43.53 
  בדיקות פוליגרף- 43.54     

 
  הגבלות לאחר פרישה- 43.6

  כללי- 43.61 
  הגבלות המוטלות על עובד שפרש מן השירות- 43.62 
  נוהל הגשת בקשות למתן היתרים- 43.63 
  לגמול בשל הגבלות לאחר פרישהנוהל  הגשת  בקשות - 43.64                

 המדינה בהליכים משפטיים אחריות עובדי - 43.7
  כללי- 43.71 
  חסינות מפני תביעות נזיקין- 43.72 
  מתן הגנה משפטית- 43.73                
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  ערעור על החלטת בית הדין למשמעת- 47.4
  ערעור- 47.41 
  עיכוב ביצוע החלטה- 47.42 
  סדרי הגשת ערעור על החלטת בית הדין- 47.43 

 סדרי הדין בערעור על החלטת בית הדין                           ו
 סעיף מבוטל - 47.44 

 
  דיון חוזר- 47.5

 סדרי הדין בדיון חו זר ובקשה לקיום דיון  חו זר - 47.51 
 סעיפים מבוטלים - 47.53 - 47.52 

 
  ביצוע החלטות בית הדין למשמעת- 47.6

 מבוטל - 47.61 
 ביצוע החלטות בית הדין למשמעת הוראות  - 47.62     
  נוהל ביצוע ההחלטות- 47.63 

 
 
 
 

  משכורת וזכויות של העובד בתקופת ההשעיה- 46.3
  הגדרות- 46.30 
  משכורת בתקופת ההשעיה- 46.31 
  מבחנים וסדרי דין לעניין שינוי משכורת - 46.32 

 בתקופת ההשעיה                            
  עבודה פרטית בתקופת ההשעיה- 46.33 
  השלמת משכורת בעד תקופת השעיה- 46.34 
  זכויות בעת תקופת ההשעיה- 46.35 
   זכויות עובד מושעה שהוחזר לשירות- 46.36 

 
  שיפוט מ שמעת י - 47

 
 מבוטל - 47.1

  
 מבוטל - 47.2

  
 עת בית הדין למשמ- 47.3

  בית הדין והרכבו- 47.30 
 פתיחת  , הליכים לפני דיון,  סדרי הגשת תובענה- 47.31 

 שמיעת עדים , פרשת התביעה וההגנה,                             הדיון
 גזר הדין ואמצעי המשמעת , פסק הדין,                             וראיות

 לבית הדין                             לבית הדין
  סעיפים מבוטלים- 47.38 - 47.32           

 
 
 

  הדרכה והשתלמות- 5חלק 
 

 

         
  טרם הוקצה- 51.5

 
  הדרכה מחוץ לשירות- 51.6

  הוראות כלליות- 51.61 
  הדרכה מחוץ לשירות בעזרת מקורות אחרים- 51.62 
 לארץ- נוהל נסיעת עובד לחוץ- 51.63 
ת להמשיך בשירות בתום ההדרכה  התחייבו- 51.64 

 מחוץ לשירות                             
 

  ימי השתלמות בשכר- 51.7
  הגדרות וחלות- 51.71 
  כללי הזכאות- 51.72 
  חישוב התקופה- 51.73 
 קביעת מגמות הלימוד - לימודים אקדמאים - 51.74 

 משרדוהמקצועות המועדפים ב                             
  ניכוי ימי ההשתתפות בפעולות ההדרכה- 51.75 
 לארץ- השתלמות בחוץ- 51.76 
  עובדים סוציאליים- 51.77 

 
  כללים ותנאים לביצוע הדרכה- 52

 
  בקשות להשתתף בפעולות הדרכה והתחייבויות- 52.1

  הגשת בקשות- 52.11 
  אישור בקשות- 52.12 
 ה קצרות אישור השתתפות בפעולות הדרכ- 52.13 
  התחייבות לשרת בתום ההדרכה- 52.14 
  שחרור מהתחייבות- 52.15 

 
  השתלמויות במסלולי קידום- 52.2

  השתלמות מטעם נציבות שירות המדינה- 52.21 
  השתלמות מטעם המשרדים- 52.22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 רשויות וסמכויות בתחום ההדר כה בשירות  -  51

 המדינ ה         
 

  הוראות כלליות- 51.1
  מטרות ההדרכה בשירות המדינה וסוגיה- 51.11 
  תפקידי נציבות שירות המדינה במערכת ההדרכה- 51.12 
  תפקידי המשרדים במערכת ההדרכה- 51.13 
  עובדי שירותי הביטחון- 51.14                

 
 ועדת ההשתלמות המרכזית - 51.2

  כללי- 51.21 
 הרכב הוועדה - 51.22 
  וסמכויותיההמרכזית של הוועדה תפקידיה   העיקריים  - 51.23 
  סדרי עבודת הוועדה המרכזית - 51.24 
  

,יות ההדרכה המשרדיות וסמכויותיהן בפעולת הכשרהו רש- 51.3
 השתלמות או השכלה כללית          

  כללי- 51.31 
  ועדת הדרכה משרדית- 51.32 
  האחראי להדרכה במשרד- 51.33 
  הממונה על ההדרכה במשרד- 51.34 
 ''הכשרה'' הדרכה מסוג  השתתפות עובד בפעולת- 51.35 
 '' הש תלמות' ' השתתפות עובד בפעו לת הדרכה מסו ג - 51.36 
 השכלה '' השתתפות עובד בפעולת הדרכה מסוג - 51.37 

 ''כללית                             
 

 תעודות- 51.4
  חלות- 51.40           
  כללים- 51.41           
 רסים והשתלמויות משרדיות תעודות סיום קו- 51.42           
 תעודות סיום קורסים והשתלמויות מטעם נציבות - 51.43           

                         שירות המדינה
 תעודות סיום קורסים והשתלמויות משותפות עם גוף   - 51.44           

                        חיצוני
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 מבחנים ובחינות,  תעריפי הדרכה- 53.3
  קביעת תעריפים- 53.31 
 ל''ת נסיעה ואש הוצאו- 53.32 
  ביטול זמן- 53.33 
  סעיף מבוטל - 53.34                
  מדדים לקביעת תעריפי הדרכה- 53.35               
             תעריפי הרצאות ופעולות הדרכה- 53.36               
  מדדים לקביעת תעריפי מבחנים ובחינות- 53.37               

 בחנים ובחינות תעריפי מ- 53.38 
  מרצים במקצועות שונים- 53.39 

 
  הדרכת עובדים חדשים- 54

 
  הדרכת עובדים חדשים- 54.1

  חלות- 54.11 
  הדרכת העובד החדש וקליטתו בעבודה- 54.12 
  ארגון קורסים לעובדים חדשים- 54.13 

 
  קרנות ה שתל מות  - 55

 
  קרנות ההשתלמות- 55.1

 לות הוראות כלליות וח- 55.11 
  זכויות וחובות עמיתי הקרן- 55.12 
                קרן השתלמות דולרית- עובדי מחקר - 55.13 
  שבתון - עובדי מחקר - 55.14 
  

 

  היתר לעבודות הדרכה- 52.3
  חלות- 52.31 
  הדרכה בשירות- 52.32 
  זכאות לתשלום- 52.33 
  תעריפים- 52.34 
  נוהל- 52.35 
  הדרכה מחוץ לשירות- 52.36 

 
 תשלומ י ם ותעריפים הקשורי ם בפעולות - 53

 הדרכה        
 

 תשלומים וחופשות בתקופת ההשתלמות,  משכורת- 53.1
  כללי- 53.10 
 פת השתלמות בארץל בתקו'' משכורת ואש- 53.11 
 סעיף מבוטל - 53.12 
 לארץ- קצובת שהייה בחוץ- 53.13 
 לארץ- קצובת לינה בחוץ- 53.14 
   - תשלום הוצאות אחרות לעובד המשתלם בחוץ- 53.15 

 לארץ                            
 לארץ- הצטרפות המשפחה למשתלם בחוץ- 53.16 
  בארץ חופשת מנוחה בתקופת השתלמות- 53.17 
 לארץ- חופשת מנוחה בתקופת השתלמות בחוץ- 53.18 

 
  התנהגות וחובות של משתלם- 53.2

  התנהגות וקיום ההתחייבות- 53.21 
  חובות אחרות- 53.22 

 
  

  סדרי  מינהל- 6חלק 
 

  החלטות והנמקות- 61.2 
  חלות- 61.21 
           הנמקת החלטות של עובדים- 61.22 

  מתן הנמקות בהחלטות מכוח סמכות- 61.23                
 פי דין-שניתנה על                            

  הודעות על ערר וערעורים- 61.24 
 

  התכתבות- 61.3
  הוראות כלליות- 61.30 
  אחריות להתכתבות- 61.31 
  מתן תשובה על פנייה בכתב- 61.32 
  ניסוח מכתבים ועריכתם- 61.33 
 תבות בלועזית התכ- 61.34 
  סיום הטיפול והעברת פניות לגורמים אחרים- 61.35 
  טיפול בתלונות- 61.36 

 
   טרם הוקצה- 61.4

  
  טקסים רשמיים מרכזיים- 61.5

  הגדרות- 61.50 
  מיקום- 61.51 

 
  נושא משרה בכירה- טקס פרידה - 61.6

  תחולה- 61.61 
  אופי טקס הפרידה- 61.62 
  הנהלת המשרד בהוצאות הטקס השתתפות- 61.63 

 
  נוהל משרדי- 62

 

  ניהול רשומות- 62.1
  תפקידי גנז המדינה- 62.11    
  האחראי לרשומות במשרד- 62.12 
  הוראות כלליות- 62.13     
  רשומות המצויות בלשכותיהם או ברשותם- 62.14 

  של עובדי המדינה                          
 
 
 
 

 
  איכות ומצוינות- 60

 
  ניהול איכות ומצוינות- 60.1

  כללי- 60.11 
  תפקידי האגף לאיכות ומצוינות בשירות המדינה- 60.12 
  ניהול איכות בשירות המדינה- 60.13 
  הנחיות להטמעת גישת ניהול האיכות- 60.14 
  גורמי תוצאה- 60.15 

 
  הצעות לשיפור האיכות והמצוינות- 60.2

  חלות והוראות כלליות- 60.21 
  קידום האיכות והמצוינות- 60.22 
  ועדות להצעות שיפור- 60.23 
  עידוד הגשת הצעות שיפור- 60.24 
  הגשת הצעות שיפור- 60.25 
  דיון בהצעות שיפור- 60.26 
  פרסי שיפור- 60.27 
 כות לקביעת גובה הפרס ואופן הענקת הפרס  סמ- 60.28 

 הכספי                             
  מעקב אחר טיפול יישום הצעות שיפור- 60.29 

 
  שירות לק הל - 61

 
  סדרי קבלת קהל- 61.1

  חלות וכללים- 61.10 
  זמני קבלת קהל ופרסומם- 61.11 
  מדריך שירות לציבור- 61.12    
  שילוט- 61.13 
  הכוונת קהל- 61.14 
  סידורים לקבל קהל- 61.15                
  התנהגות בעת קבלת קהל- 61.16 
  תלונות על יחס לקהל- 61.17 
 מעקב וביקורת,  אחריות- 61.18 
  העישוןאיסור - 61.19 
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 עברת יחידות ממשרד למשרד ואיחוד משרדים נוהל ה- 63.3
  הוראות כלליות- 63.31 
  סדרי ביצוע- 63.32 
  תיק מידע- 63.33 
 מנהלי ם כלליים ומנהלי י חיד ות,  חילופי שרים- 63.34 

 
  סדרי ניהו ל- 64

 
  עבודת ועדות- 64.1

  הוראות כלליות- 64.10 
  מינוי ועדות- 64.11 
  כתב מינוי לוועדה- 64.12 
  כינון ועדות משנה- 64.13 
  זימון ישיבות וסדרי עבודת ועדות- 64.14 
  שיתוף פעולה עם ועדות- 64.15 
  פרוטוקולים וסיכומים- 64.16 
  סודיות- 64.17 
  מעקב אחר עבודת ועדות- 64.18 
  תשלומים לחברי ועדות- 64.19 

 
  מערכות מידע ממוחש בות- 65

 
 ממוחשבים עיבוד נתונים ומערכים - 65.1

 הגדרות וכללים,  חלות- 65.10 
  מנהל מאגר מידע- 65.11 
  אחראי לאבטחת מידע- 65.12 
  כניסה למחשב- 65.13                
 השמדה ונזק,  שמירה- 65.14 
  אישורים- 65.15 
  ביטחון וגיבוי- 65.16                
  מסירת מידע- 65.17 
 ע בין גופים ציבוריים נוהל ביצוע העברת מיד- 65.18 
  זכות עיון ואיסורים שונים- 65.19 

 
 

  סדרי כתיבה- 62.2
  הוראות כלליות- 62.21 
  נייר לרשומות ומעטפות- 62.22 
 הדפסת רשומות צורת - 62.23 
  עיטוף ומשלוח דואר- 62.24 
  כללי- ציון מספר מיקוד - 62.25 
  שימוש בסמל המדינה- 62.26 

 
 אישור מסמכים וסיווג מסמכים,  תרשומות- 62.3

  חלות- 62.31 
  תרשומות- 62.32 
  אישור מסמכים- 62.33 
  סודיות- רשומות מסווגות - 62.34 

 
 ים מחוץ למשרד שיתוף פעולה עם גורמ- 62.4

  מסירת פרטים לפרקליט המדינה- 62.41 
  סיוע לעבודת ועדות בשירות- 62.42 
  נוהל טיפול בבקשות לעריכת מחקרים וסקרים - 62.43 

 ידי גורם מחוץ לשירות המדינה-על                             
 

  הוראות משרדיות - 63
 

  קביעת מערכת הוראות משרדיות- 63.1
  הוראות כלליות- 63.11 
          מערכת הוראות משרדיות עקרונות וכללים לקביעת - 63.12     
  דגם של הוראת נוהל- 63.13 
  עריכת נהלים עדכונם והפצתם- 63.14 

 
  נוהל העברת תפקידים- 63.2

  הוראות כלליות- 63.21 
  העברת תפקידים- 63.22 

 נעת עובדיםהמצאות וה,  שינויים ארגוניים- 7חלק 
 

  פרסים לממציאים- 72.4
  פנייה לקביעת פרס- 72.41 
  צורת הפרס ושיעוריו- 72.42 
  עיון מחדש וערר- 72.43 
 חות לממציא'' דו- 72.44 
  ניהול זכויות המדינה- 72.45 
  עובדי שירותי הביטחון- 72.46                

 
     זכויות מט פחים- 73

 
  הוראות כלליות- 73.1

  הגדרות ותחולה- 73.10 
  ועדת מטפחים- 73.11    
  הודעה על טיפוח זן- 73.12 
  הגבלות בדבר רישום זכות מטפחים- 73.13 
  ההחלטה בדבר רישום זן- 73.14 
             תמורה לעובד שטיפח זן- 73.15 
  נוהל דיוני הוועדה ורישום זן- 73.16    
   חובת סודיות-73.17    

  דיון חוזר- 73.18  
  ערר- 73.19 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  שינוי ים א רגוניים - 70

 
  הנהגת שינויים ארגוניים- 70.1

  יוזמה להנהגת שינוים ארגוניים- 70.11 
 

  טרם הוקצה- 71
  

  המצאות - 72
 

  כללי- 72.1
  הגדרות וחלות- 72.11 
  סמכויות היועץ- 72.12 
  ועדת המצאות- 72.13 

 
  נוהל הודעות על המצאות- 72.2

  חובת הודעה על המצאה- 72.21 
  איסור לגלות המצאות- 72.22 

 
  זכויות בהמצאות- 72.3

  איסור העברת זכויות בהמצאה- 72.31 
 ה על המצאה טיפול בהודע- 72.32 
  בשירות שאינן המ צאות בקשה לפטנט בהמצאות- 72.33                
  שיעור זכויות המדינה בהמצאות עובד- 72.34 
  הגשת בקשות לפטנט- 72.35 
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 קרן מנהל כללי - 74.2
  הקמת קרן מנהל כללי- 74.21 
 מדדים להענקת פרסים - 74.22 
  תהליך הענקת פרסים   - 74.23                
  נהלים ודיווח- 74.24                
 מ" קיצור פז- 74.25                
  לעובדים בעלי הישגים תגמול- 74.26               

 
 שנה לשירותו בשירות 25 אות הוקרה לעובד שמלאו - 74.3

 המדינה             
  הגדרות וחלות- 74.31 
          כללים ונוהל- 74.32 

 

  הנעת עובדים- 74
 

המדינהצוותים בעלי הישגים מיוחדים בשירות / עובדים- 74.1
  כללי- 74.11 
          צוותים בעלי הישגים/ת לבחירת עובדים תכניו- 74.12     
  טקסים מרכזיים לבעלי הישגים מיוחדים- 74.13               
 צוות /פרסום תהליך הבחירה ושמות העובדים  - 74.14               

 בעלי הישגים מיוחדים                           עובדים 
  לוח זמנים- 74.15 
                     מ''פז קיצור - 74.16 

  פרישה מן השירות וזכויות פרישה- 8חלק 
 
  פרישה לקצבה- 82.5 

  פרישה ביזמת העובד- 82.51 
  פרישה ביזמת נציב שירות המדינה- 82.52 
  פרישת חובה- 82.53 
  המשך העסקתו של עובד מעבר לגיל הפרישה- 82.54 
  זכויות הקשורות בפרישה לקצבה- 82.55 
    נוהל הטיפול בעובד הפורש לגמלאות- 82.56 

 
 )2/עד(בוטל  - 82.6

 
 ) 2עד( בוטל - 82.7

 
 )                    3/עד(בוטל  - 82.8

 
  נהלים הקשורים בפרישה מן השירות ובהעברה - 82.9

 למשרד ממשרד           
  חלות- 82.91 
  הודעה על הפסקת עבודה- 82.92 
 ידי עובד שפרש מן -פים וציוד על החזרת כס- 82.93 

                         השירות                             
  תעודת שירות- 82.94 

 
  פיצויי פי טורים- 83

 
  אקדמות- 83.1

 חלות - 83.11               
 

  פיצויי פיטורים למפוטרים- 83.2
  עובדים מפוטרים- 83.21              

 
 ויי פיטורים למתפטרים פיצ- 83.3

  עובדים מתפטרים- 83.31 
 

 )2/עד(בוטל  - 83.4
 

  שיעור פיצויי הפיטורים- 83.5
  התקופה שבעדה משלמים פיצויי פיטורים- 83.51 
  עובד המקבל משכורת חודשית- 83.52 
  עובד המקבל שכר יומי- 83.53 
  עובד במשרה חלקית- 83.54 
 אה אחת  עובד ביותר ממשרה מל- 83.55 
  עובד במינוי בפועל- 83.56     
 לארץ- עובד בחוץ- 83.57    
  החזרת כספים למשרד בעד עובד שהפסיק- 83.58 

  את חברותו בקרן                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  הוראות כלליות - 81
 

  פרישה מן השירות- 81.1
  דרכי הפרישה- 81.11 
  סוגי הטבות פרישה- 81.12                

 
 )2/עד(בוטל  - 81.2

  
  סוגי פרישה מן הש י רות- 82

 
  התפטרות- 82.1

  חלות- 82.11 
  דרכי התפטרות- 82.12    
  הודעה מוקדמת על התפטרות- 82.13    
  התפטרות קבלת- 82.14 
  ביטול התפטרות- 82.15 
  זכויות הקשורות בהתפטרות- 82.16    
  נהלים- 82.17 

 
 )82.3וכן ( פיטורים - 82.2

  דרכי פיטורים- 82.21 
  פיטורי עובד בניסיון- 82.22 
  פיטורי עובד קבוע- 82.23 
  פיטורי עובד זמני - 82.24                
 ד המועסק בחוזה הפסקת שירות של עוב- 82.25 
 הפסקת שירות של עובד הנמנה על הסגל הבכיר       - 82.26                
  פיטורים לרגל צמצומים- 82.27                
 ם סייגים לפיטורי- 82.28 
  םסייגים לפיטוריהמשך  - 82.29    
  

 )המשך פיטורים (- 82.3
  סייגים לפיטורים מסיבות משמעת- 82.31 
  הודעה מוקדמת על פיטורים- 82.32 
  ביטול פיטורים- 82.33     
  זכויות הקשורות בפיטורים- 82.34     
  נהלים- 82.35 

 
  הסדרים לשמירת זכויות פנסיה- 82.4

  כללי- 82.40 
   העברה למוסד לביטוח לאומי ולשירות- 82.41 

 התעסוקה                            
       העברה למוסד או לארגון- 82.42                
  קרנות ביטוח של ההסתדרות הכללית- 82.43 
  מעסיקים אחרים- 82.44 
  הקפאת זכויות- 82.45 
  הוראות נוהל- 82.46 
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  זכויות לגמלאות של עובד הפורש לקצבה ביזמת נציב - 85.4
 נהשירות המדי             

  פרישה ביזמת נציב השירות- 85.41 
  עובד מוגבל לגמלאות מטעמי בריאות- 85.42                
  זכויות לפי חוק הביטוח הלאומי- 85.43 

 
  זכויות לגמלאות של שאירי עובד שנפטר בשירות- 85.5

  שאירים של עובד לעניין גמלאות- 85.51 
 לוש  שאירי עובד שנפטר בטרם השלים ש- 85.52 

              שנות שירות                            
  שאירי עובד שנפטר לאחר שהשלים שלוש- 85.53 

 שנות שירות                            
פי חוזה מיוחד ועובד מוגבל - שאירי עובד על- 85.54 

                         לגמלאות מטעמי בריאות                             
  שאירי עובד שנפסל זמנית לשירות- 85.55 
  זכויות לפי חוק הביטוח הלאומי- 85.56 

 
  זכויות לגמלאות של שאירי בעל קצבה- 85.6

  בעל קצבה שנפטר- 85.61 
  זכויות לפי חוק הביטוח הלאומי- 85.62 

 
  הוראות שונות- 85.7

  היוון- 85.71 
  מניעת תשלומי כפל- 85.72 
   קבלת משכורת מאוצר המדינה או מקופה- 85.73 

                         ציבורית                            
  עובד במשרה חלקית או ביותר ממשרה- 85.74 

 שלמה                            
  סייגים ותנאים לתשלום גמלאות- 85.75 
  שנה35- פיצויי פיטורים בעד שירות מעל ל- 85.76 

 
  נהלים ועררים- 85.8  

  נוהל אישור גמלת שאירים- 85.81 
  נוהל תביעות תשלום גמלה- 85.82     
  פרישת עובד ששירותו מוגבל לגמלאות- 85.83 

 בריאות  מטעמי                            
  ערר על החלטת ועדה רפואית- 85.84 
  ערעור לבית הדין לעבודה- 85.85 

  נוהל אישור קצבה בעקבות פיטורים- 85.86          
  נוהל בעניין עובד הפורש לקצבה מרצונו- 85.87 

 
  רציפות זכויות- 85.9

וכן ( שמירת רציפות זכויות לגמלה עם קרנות - 85.91 
 )85.93- ו85.92סעיפים                               

  שמירת רציפות זכויות לגמלה עם קרנות- 85.92 
 שמירת רציפות זכויות לגמלה עם ) המשך (- 85.93 

 קרנות                             
  עם הרשויות - שמירת רציפות זכויות - 85.94 

 )85.95וכן סעיף (המקומיות                             
  עם -שמירת רציפות זכויות ) המשך (- 85.95 

 המקומיות הרשויות                             
 שירות התעסוקה - שמירת רציפות זכויות - 85.96 

 )85.97וכן סעיף (והמוסד לביטוח לאומי                              
 שירות -שמירת רציפות זכויות) המשך (- 85.97 

 התעסוקה והמוסד לביטוח לאומי                             
  נוהל הגשת בקשות לשמירת זכויות- 85.98 

 
 
 

   תשלום פיצויי פיטורים- 83.6
 ידי האחראי- אישור תשלום פיצויי פיטורים על- 83.61                
 ידי ועדת - אישור תשלום פיצויי פיטורים על- 83.62 

 פיצויים משרדית                           
 ידי נציבות - אישור תשלום פיצויי פיטורים על- 83.63 

 שירות המדינה                           
 

  חישוב שירות קודם של עובדים שחזרו לשירות- 83.7
  החזרת פיצויים- 83.71 

 
  פגיעת צד שלישי- 83.8

  פרישה עקב פגיעת צד שלישי- 83.81 
 

 א ים  של עובד שנפטרמ י ם לזכ תשלו- 84
          בשירות        

 
  משכורת ותמורת ימי חופשת מנוחה- 84.1

  חלות- 84.11 
  תשלום המשכורת ותמורת ימי חופשת מנוחה- 84.12 
שת  קביעת הזכאים למשכורת ותמורת ימי חופ- 84.13 

 מנוחה                               
  נוהל ביצוע התשלומים- 84.14 

 
  פיצויי פיטורים לבני משפחה- 84.2

  חלות- 84.21 
  תשלום פיצויי פיטורים למשפחת הנפטר- 84.22 
  פטירה עקב פגיעה של צד שלישי בעובד- 84.23     

 
 )2/עד(בוטל  - 84.3

 
  גמלאות - 85

 
 כלליות הוראות - 85.1

  חלות- 85.11 
  הגדרות ועקרונות- 85.12 
  חישוב תקופת שירות- 85.13 
  הגדלת תקופת שירות- 85.14 
  עבודה במוסד מוכר- 85.15 
      חישוב גמלאות בעד תקופת שירות שאין החוק - 85.16     

 עליה חל                  
  זמן תשלום קצבה- 85.17 

 
  עובד מפוטר זכות לגמלאות של- 85.2

  פיטורים מסיבת מצב בריאות לקוי- 85.21 
  פיטורים מסיבות אחרות- 85.22 
  מענק בנוסף לקצבה- 85.23 
  עובד מוגבל לגמלאות מטעמי בריאות- 85.24 
  זכויות לפי חוק הביטוח הלאומי- 85.25 

 
  זכויות לגמלאות של עובד הפורש לקצבה ביזמתו- 85.3

  פרישה מרצון- 85.31 
  פרישה בגלל נכות- 85.32 
  עובד מוגבל לגמלאות מטעמי בריאות- 85.33 
  זכויות לפי חוק הביטוח הלאומי- 85.34 
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  סדרי עבודה ושונות- 9חלק 
 

 
 חות על עובד יחיד''סים ודוטפ - 93

 

  מסמכים אישיים- 93.1
  חלות- 93.11 
  תיק אישי- 93.12 
  כרטיס אישי- 93.13 
  כרטיס אישי לרישום היעדרויות- 93.14                
  העברת תיק אישי וכרטיסים אישיים- 93.15 

 
 

  הודעות שינוי- 93.2
  חלות- 93.21 
 ים אישיים הודעת עובד על שינוי- 93.22 
 ח מנהל היחידה על שינויים אישיים'' דו- 93.23 

 
 

  הערכה ומשוב עובדים- 93.3
  הגדרות וחלות- 93.31 
  מטרות ההערכה והמשוב- 93.32 
  מתכונת ההערכה והמשוב- 93.33 
    שמירת גיליונות ההערכה והמשוב- 93.34 

 
 
 

 
  סדרי עבודה- 91

 

  נוכחות בעבודה- 91.1
 לות ח- 91.11 
  היעדרות מן העבודה- 91.12 
  סידורים להופעה לעבודה במועד- 91.13 
 לנציבות השירות המדינה  יחידת רישום- 91.14                
  רישום נוכחות- 91.15                
  הסדר דיווח נוכחות רופאים- 91.16 
  רישום היעדר ממקום העבודה- 91.17 
 על נוכחות בעבודהחות חודשיים '' דו- 91.18 
  נקיטת צעדים למניעת הפרעה בעבודה ודיווח- 91.19               

 
  טפסים- 91.2

  הרשות העליונה לטפסים- 91.21 
  אחידות בטפסים- 91.22 

 
  טרם הוקצה- 92
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 0חלק 
 

 הוראות  כלליות
 

הגדרות ופירושים להוראות , כללים, חלותו ותוקפו, ר"יבחלק זה מובאות ההוראות בדבר פרסום התקש
בידי נציבות , לאחר מכן מובאות הוראות בעניין הנהלת ענייני העובדים בשירות המדינה. ר"התקשי

כן מובאות הוראות בדבר סוגי העבודות והעובדי ם . שירות המדינה ומשרדי הממשלה ויחידותיהם
 . העובדים לסוגיהםהזכויות הסוציאליות של, בשירות המדינה

מעקב אחר , ביקורת, בהמשך מובאים נהלים בדבר פניות של משרדים ועובדים לנציבות שירות המדינה
 .הוראות בדבר הטיפול בסכסוכי עבודה ופעילות ארגונית של העובדים, ביצוע הסכמים

 
 

 )ר''תקשי( תקנון שירות המדינה - 01פרק 
 ת המדינה סוגי העבודות והעובדים בשירו- 02פרק 
  הנהלת ענייני העובדים- 03פרק 
 תפקידים וסמכויות, משרות,  תקן- 04פרק 
  קביעת תנאי עבודה- 05פרק 
  איגודי עובדים- 06פרק 

https://www.prisha.co.il/



https://www.prisha.co.il/



 )ר''תקשי( תקנון שירות המדינה - 01פרק 
בפרק זה מובאות הוראות בדבר פרסום 

והוראות בדבר  , חלותו ותוקפו, ר"התקשי
 .ור והפצת"השימוש בתקשי

 חלותו ותוקפו, ר'' פרסום התקשי- 01.0
 

 חלות 01.02/ ר '' פרסום התקשי01.01
 01.04/ ר '' תוקף התקשי01.03/ ר ''התקשי

ר והודעות נציבות שירות ''תיקונים לתקשי
ר והודעות '' תפוצת התקשי01.05/ המדינה 

 אזכורי  01.06/ נציבות שירות המדינה 
ר '' הערות על התקשי01.07/ ר ''התקשי
 ותיקוניו

 
 ר'' פרסום התקשי- 01.01

 
01.011 
 .ידי נציבות שירות המדינה- מתפרסם על-ר " בקיצור תקשי-הנקרא תקנון שירות המדינה , תקנון זה

 
01.012 
 :כולל נוסח מעודכן של אלה, המתפרסמים מזמן לזמן, ר על תיקוניו"התקשי

 ;הוראות חוקים ותקנות הנוגעים בשירות המדינה )א(
 ;תנאי העבודה של העובדים בשירות המדינה )ב(
 ;בשירות המדינהוכוח האדם הוראות בקשר לסדרי עבודה ולניהול ענייני העובדים  )ג(
 .מינהלסדרי  )ד(
 

01.013 
 :ר מבוססים על שלושת המקורות הבאים"העניינים וההוראות המפורטים בתקשי

וכן הוראות ביצוע  , ם אחרים ובחקיקת משנהבחוקי, שנקבעו בחוקי שירות המדינה, הוראות )א(
שבה מובאים עניין או הוראה המבוססים על חוק או על  , בשולי פסקה. מינהליות בקשר לכך

מצוינים שם החוק או חקיקת המשנה והסעיף הנוגע באותו עניין או באותה , חקיקת משנה
 ;הוראה

 ; המדינה לבין נציגות עובדי המדינהבין, שנקבעו בהסכמי עבודה ובהסכמים קיבוציים, הוראות )ב(
 .הוראות מינהליות שונות מטעם נציבות שירות המדינה )ג(
 

 ר'' חלות התקשי- 01.02
 

01.021 
 ;ר חלות על כל סוגי העובדים בשירות המדינה"הוראות התקשי

 ;סיוןי עובדים בנ-פי הרשאה להעסקה לשעה -העובדים על )א(
 ; עובדים קבועים-פי כתב מינוי -העובדים על )ב(
 ; עובדים זמניים-פי כתב הרשאה -העובדים על )ג(
 ;פי חוזה מיוחד-העובדים על )ד(
 .העובדים הארעיים )ה(
ר "על עובדים אלה יחולו הוראות התקשי. פי כתב העסקה בשירות הביטחון הכללי-עובדים על )ו(

 .אלא אם נקבע אחרת, החלות על עובד בחוזה מיוחד
 .02.2 ראה בפרק משנה -ובדים בשירות המדינה פירוט סוגי הע

 )5/עא(
 

01.022 
הוראה הסוטה , ליחידה מסוימת או לקבוצה מסוימת של עובדים, אישרה נציבות שירות המדינה

ההוראה המיוחדת , לגבי אותה יחידה או אותה קבוצה של עובדים, תהיה הקובעת, ר"מהוראת התקשי
 .ר"לה ולא הוראת התקשי

 

01.011 - 01.022
 )ר''תקשי( תקנון שירות המדינה - 01פרק 
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01.023 
נאמר אם , לפי העניין, סעיף או פסקה, פרק משנה, פרק, חלק: ר"בראש כל הוראה מהוראות התקשי

 .נה או רק על חלק מהםהיא חלה על כל סוגי העובדים בשירות המדי
 

01.024 
,  כול ו או  חלקו, 1959-ט "תשיה, )מינויים(חוק שירות ה מדינה ר אינ ן חלות על סוגי העובדים ש"הוראות ה תקשי
 ;שהן  יחולו עלי הם, מכוח נוה ג או  מכללה, אלא  אם נקבע במפורש, והמפורטים להלן,  אינו חל עליהם

 1959-ט "ת שיה, )מינויים(חוק שירות המדינה   ל2סעיף  )א(
את המשכו רת   , בהחלטה, עובדים במשרה שחוק הסמיך את הכנסת או  ועדה מוועדותיה ל קבוע לה .1

 ;או   שהמשכורת הצ מודה לה נקבעה בחוק, הצמודה לה
 ;ם במשרה של חבר בית דין  שרעי או  של בי ת דין דתי  נוצרי עובדי .2
 ; 1955-ו"תשטה, חוק השיפוט הצבאיחייל כמשמעותו ב .3
 ; שירות  בתי הסוהר א ו סו הרים במשטרת ישראלשוטרים ב .4
 ; צבא ההגנה לי שראלעובדים בשירות  .5
אם  תנאי  עבודתם  נקבעו בהסכם קיבוצי החל  ,  עובדים במפעלים המשרתים  את  מערכת הביטחון .6

 .על אותם מפעלים בלבד
 1617' עמ, ט"תשי ה, 689ילקוט הפרסומים  )ב(

במרכזי  ,  למטרת שיקומם הסוציאלי  והשיר ות ים החברתייםהרווחההעובדים המועסקים במשרד  .1
 ;תעסוקה למוגבלים בכושר עבו דתם

ראה  הו דעת נציבות שי רו ת   .  (לארץ-כל אדם  המתקבל במעמד עובד מקומי בנציגויות ישראל  בחוץ .2
 ). 121/לח' ה מסהמדינ

 984' עמ, א" תשכ ה, 831ילקוט הפרסומים  )ג(
 לתקופה שאינה עולה על שנה   משרד החוץידי היחידה לסיוע טכני ב-העובדים המועסקים על .1

 ;משרד החוץ מועסקים במשרות בהנהל ת היחידה המהוות חלק אור גני  של למעט עובדים ה, אחת
-ב " תשלה ,]נוסח חדש[פקודת הסטטיסטיקה  ל7בני אדם המועסקים בעריכת מפקד לפי סעיף  .2

 . ם אשר  ידוע  מראש כי יהיה  צורך להעסיקם לתקופה העולה על שנהלמעט בני אד, 1972
    1586' עמ, א" תשכ ה, 857ילקוט הפרסומים  )ד(

של תקנות   המתמחים במשפטים בבית המשפט או בשירות  המשפטי של הממשלה בהתאם לפרק השלישי 
 . משר ד הבריאות ב)רים'סטאג (והמתמ חים ברפואה, 1953-ג "תשיה, המועצה המשפטית

    1502' עמ, ז" תשכ ה, 1359ילקוט הפרסומים  )ה(
  , משרד החינוך אש ר  משכורתם משת למת במישרין מתקציב , ע"ג ננות  ומדריכ י גדנ , מורים , מנהלים

 .  במוסדות חינוך, משרד החינוךוהמועסקים ב
 )3/שע(

 
 ר'' תוקף התקשי- 01.03

 
01.031 

 ד  " התשסניסן ב'י נכנסת לתוקף ביום )המהדורה השביעית(ר "זו של התקשימהדורה ממוחשבת 
 ).9.3.2004(ד " התשסאדר בז"טוהיא כוללת את ההוראות כפי שהיו בתוקף ביום  ,)1.4.2004(
 

 ר והודעות נציבות שירות המדינה'' תיקונים לתקשי- 01.04
 

01.041 
שמקורם בשינויים החלים בהוראות  , ר"ים לתקשינציבות שירות המדינה מפרסמת מזמן לזמן תיקונ

 .ר"התקשי
 

01.042 
,  הכוללת את תוכן השינוי או את עיקרו, בליווי הודעה, בדרך כלל, ר מתפרסמים"התיקונים לתקשי

 .ודברי הסבר במידת הצורך
 )9/סט(

01.043 
אלא אם נקבע בתיקון או בהודעה כי , ר נכנס לתוקף ביום פרסומו בצירוף להודעה"כל תיקון לתקשי

 .או חלות אחת מהוראותיו היא מתאריך אחר, חלות התיקון
 

01.023 - 01.043
 )ר''תקשי( תקנון שירות המדינה - 01פרק 

___________________________________________________________________________

https://www.prisha.co.il/



01.044 
 .ולי התיקוןמצוין בשולי הדף או בש, או חלק ממנו, ר"תאריך תחולת התוקף של תיקון לתקשי

 
01.045 

 הדף במספר השנה  וההודע ה   הפסקה אומצוין בפינתו הימנית התחתונה של, ר מוחלף"כל תיקון בדף תקשי
סימון שנה  והוד עה בסוגריים מציין את מספר השנה  וההודעה א ליה צורף התיקו ן     .עליה מסתמך התיקון או  הדף

 . או הדף
 

01.046 
 אלא אם  נאמר  במפורש דבר   -ר  " פירו שם כפירוש ה ניתן להם בתקשימדינה ההמונחים בהודעות נציבות שירו ת

שבהם  ניתן  ,  ר"לסעיף או לפסקה של התקשי ,  לפרק משנה, לפרק, הודעה המתייחסת לחלק;  אחר בהודעה
 אלא אם  נאמ ר   -יה יה פירוש מיוחד זה של  המונ ח גם פירוש ו בהודעה הנדו נה  , למונח מסוים פירוש מיוחד

 . בהודעהבמפורש דבר א חר
 

01.047 
ר כי סמכותו של נושא סמכות בוטלה או " או בתיקון לתקשי המדינהנקבע בהודעה של נציבות שירות

לא יוכל בעל הסמכות להשתמש בסמכותו בהיקפה הקודם גם לגבי תקופה או , צומצמה מתאריך מסוים
 .מקרים שקדמו לתאריך הביטול או הצמצום

 
01.048 

למסירת מידע כללי שירות המדינה  זה מתפרסמות מדי פעם הודעות נציבות נוסף על האמור בסעיף
 .ר"ר וכן הודעות שינון שמטרתן שינון הוראות התקשי"לעובדים ללא תיקון התקשי

 
 ר והודעות נציבות שירות המדינה'' תפוצת התקשי- 01.05

 
01.051 

 פסקה מבוטלת
 

01.052 
 פסקה מבוטלת

 
01.053 

ר "לרבות כל תיקוני התקשי,  להביא לידיעת כל העובדים תוכן כל הודעת נציבותעל האחראים
ידי הצגת ההודעה והתיקון על לוח מודעות קבוע -הפרסום ייעשה על .המצורפים לה  תכוף להופעתם

 . או בכל אמצעי מדיה אחר ידי הכללת ההודעה והתיקון בעלון המשרד לעובדיו-במשרד או על
 

01.054 
ר וזאת בשעות העבו ד ה "לקרוא או להעתיק לעצמו מן התקשי,  כל עובד המדינה לעייןזכותו של
 .ר חייב לאפשר לכל עובד את זכותו זו"מנהל יחידה אשר ברשותה תקשי .המקובלות

 
 ר'' אזכורי התקשי- 01.06

 
01.061 

 את מספ ר ר או הנובע מהוראותיו יש לציין"המסתמך על התקשי, פנייה או מסמך אחר, בכל מכתב
 .הפסקה הנוגעת לעניין

 
 ר ותיקוניו'' הערות על התקשי- 01.07

 
01.071 

או במקרה של ספק בפירוש של עניין או , הודעות נציבות שירות המדינה, ר"הערות על תוכן התקשי
 כל עובד רשאי לפנות בנושא זה במישרין אל  .יש לפנות אל נציבות שירות המדינהר "הוראה בתקשי

 .שירות המדינהנציבות 
 

01.072 
 פסקה מבוטלת

 
01.073 

 פסקה מבוטלת
 )9/סט(
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 הגדרות ופירושים,  כללים- 01.1
 

 מתן הודעה  01.12/  מונחים שכיחים 01.11
 לעובד

 
  מונחים שכיחים- 01.11

 
01.111 

 :ר"ופירושים למונחים שכיחים בתקשי, הגדרות, להלן כללים
סגן ,  סמךיחידתמנהל ,  מנהל כללי בכיר למינהל ומשאבי אנושסגן, מנהל כללי של המשרד

 המשרד או שלבעל תפקיד אחר שהמנהל הכללי ; מנהל יחידת סמך למינהל ומשאבי אנוש
 ;באישור נציב שירות המדינה, "אחראי"אותו להיות מנהל יחידת הסמך מינה 

 )17/סח)(2/עו(

 * אחראי -

 * אם - ; אימוץלשםאו עובדת המקבלת לביתה ילד ,  אם מאמצתלרבות

אך , ששנת לידתו ידועה,  של עובדמשפחהאו בן , עובד.  הלידה הנקוב בתעודת הזהותתאריך
ידוע חודש ;  באחד בניסן של אותה שנהנולדרואים אותו כאילו , אינו ידוע חודש לידתו

על (עשר לאותו חודש   כאילו נולד בחמישהאותורואים , דהאך אינו ידוע יום הלי, הלידה
 ; )93.226פסקה     ראה -לידה  שינוי תאריך 

 )12' ס, 1962 -ב "הת שכ,  המ שפטית והאפוטרו פסותהכשרותחוק (

 * גיל -

 ;צו או כלל, תקנה,  פקודהלרבות
 )1'  ס , ]נוסח חדש [ הפרשנות פקודת(

 * דין -

- ;  בדירוג מקצועימדורגים המינהלי של כלל עובדי המדינה שאינם הדירוג  *  מינהלידירוג

 * :  אחד הדירוגים הבאים-מקצועי  דירוג
   האחים דירוג רפואית-החטיבה הפארה דירוג
  )פסיכולוגיםלרבות ( במדעי החברה והרוח אקדמאים דירוג המהנדסים דירוג
  ביוכימאים ומיקרוביולוגים דירוג הפיזיותרפיסטים דירוג
  הנדסאים וטכנאים דירוג הרופאים דירוג
  )ט"מקצ (ועות טכנייםמקצ דירוג הרופאים הווטרינרים דירוג
  מרפאים בעיסוק דירוג הרוקחים דירוג
  עובדי הוראה דירוג הרנטגנאים דירוג
  עובדי מחקר דירוג השירות המשפטי דירוג
  העובדים הסוציאליים דירוג הפרקליטים דירוג

 העובדים הצעיריםדירוג 

 

  העיתונאים דירוג
 * דרגה - ;  אלא אם כן נקבע אחרת, אחרבדירוגלרבות דרגה מקבילה ,  בדירוג המינהלידרגה

; כפי שיהיו מעת לעת, כהגדרתה לפי העניין בסיכומי השכר עם שירותי הביטחון
 )5/עא(

דרגה בשירותי  -
 הביטחון

* 

 שלה זהה או קרובה התחילית מקצועי אשר המשכורת המשולבת  בדירוגדרגה
 ;המינהליביותר אל המשכורת המשולבת התחילית של דרגה בדירוג 

 *  מקבילהדרגה -

 *  שיאדרגת - ; למשרההצמודה , העליונה במתח דרגות או במסלול קידוםהדרגה
1959-ט"התשי, )מינויים (המדינהחוק שירות פי - המדינה שנתמנתה על שירותועדת

 ; 
 )12/סו)(7'  ס, 1959-ט"התשי, )מינויים(דינה חוק שירות המ(

 *  השירותועדת -

שם משרה או תואר תפקיד . פךילהוכן ,  אף לשון נקבה במשמע- בלשון זכר האמור
שם תואר זה יהיה . פךילה וכן, יוטה למין נקבה, שממלאת אישה, המופיע במין זכר

,  וכן בכל מסמךותוארוהכינוי הרשמי של העובד בכל הזדמנות בה מוזכר שמו 
 ;על גבי שלטים וכיוצא בזה, מכתב

 *  ונקבהזכר -
 

 ;אלא אם נקבע אחרת,  של הלוח הגרגוריאניחודש
 

 חודש -
14.12.2015 

* 
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 העליונה לטפסים רשותהידי - בהוצאת המדפיס הממשלתי כפי שאושר עלטופס
 ; )91.21ראה סעיף (

 *  מדףטופס -

 * יחידה - ; סמך וכן יחידה מינהליתיחידת
 *  מינהליתיחידה - ;03.23 שהוענק לה מעמד זה בהתאם לסעיף יחידה
 *  סמךיחידת - ;03.22 שהוענק לה מעמד זה בהתאם לסעיף יחידה
 *  דרגותמתח - ;  דרגות בדירוג מסוים הצמוד למשרהטווח
 אחת ואשר לגביהן נקבעו מדרגה או קבוצת משרות אשר צמודות להן יותר משרה

 ולקידום בכל אחת מן לכניסהדרישות מיוחדות ,  בפרסום מיוחדאו 22-23בפרקים 
 ; הדרגות

 *  קידוםמסלול -

 * משכורת - ; חודשיתמשכורת
משרדי ,  נשיא המדינהלשכת לרבות ,ומד שר בשירות המדינה שבראשה עיחידה

 ; )03.21ראה סעיף (הכנסת ולשכת מבקר המדינה 
 )1'  ס, 1959-ט"התשי, )מינויים( שירות המדינה חוק(

 * משרד -

 רואים אותה כאילו צמודה לה , כמה דרגותבתקןמשרה לה צמודות 
 או אם נוסח הכתוב מחייב אחרתאלא אם נקבע , הדרגה הגבוהה שביניהן

 ;פירוש אחר

-  *  לה צמודות כמה דרגותמשרה

  ;  שירות המדינהנציב
 )6' ס, 1959-ט"התשי, )מינויים( שירות המדינה חוק(

 *  השירותנציב -

 *  השירותנציבות - ; שירות המדינהנציבות
 * עובד - ;ידי המדינה בתור עובד- המועסק עלאדם
 *  ארעיעובד - ;צמיתה המועסק בשכר יומי בעבודה שלפי טיבה אינה עובד
 * ני זמעובד - ; המועסק במעמד זמניעובד
 * צעיר עובד - ; שנה18 שלא מלאו לו עובד

 *  הדרגהשיא - ; העובדשל המשתלמת בשיא הוותק בדרגתו הנוכחית המשכורת
 *  הוותקשיא - ;ותק המרבי של שנות ותק המוכרות לצורך תוספת המספר
 * שירות - ; אם נקבע אחרתאלא, למעט שירות בתור עובד ארעי,  המדינהשירות

 ; טחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדיםשירות הבי
 )5/עא(

 * י הביטחוןשירות -

 * שכר - ;קבלני או אחר, שבועי,  יומיתשלום
 * שנה - ;נקבע אחרתאלא אם ,  של הלוח הגרגוריאנישנה

 .  לכל יחידהרשימה,  משרות במשרד על הדרגות הצמודות להןרשימות
 )13'  ס, 1959-ט"התשי, )מינויים(חוק שירות המדינה (

 * תקן -

 .פיעה מעליוכל אחד ממראה המקום בחוק המופיעים בפסקה זו נוגע רק להגדרה המו
 )3/עד(
 

  מתן הודעה לעובד- 01.12
 

01.121 
תה  ר חייבים לשלוח או"הודעת פיטורים וכן כל ה ודעה אחרת אשר בה תאם לכל דין או  נוהל או  הור או ת התקשי

 : אם העו בד חולה נפש ת ישלח לאנשים ה נקובים להלן. לעובד
 ; לעובד עצמו-ולא  נתמנה  לו  אפוטרופוס  , אם העובד מסוגל לדאוג  לענייניו ) א(
 ;  לאפוטרופוס-אם נתמנה לעוב ד אפוטרופוס   )ב(
א שר   לפי החוק  , אפוטרופו ס הכלליולא  נת מנה לו  אפוטרו פוס ל,  אם אין  העובד  מסוגל לדאו ג ל ענייניו ) ג(

 .משמש מנהל הנ כסים של החולה ומקבל הודעות  על מצבו
 )27'  ס, 1955-ו "הת שט,  חוק לטיפול בחולי נפש(

 
01.122 

יש לקבל מן הפסיכיאטר המחוזי בלשכת הבריאות של , הודעה אם עובד מסוגל לדאוג לענייניו אם לאו
פוטרופוס האיש לקבל מן , ידיעה אם יש לעובד אפוטרופוס ומה כתובתו. המחוז בו מתגורר העובד

 . במשרד המשפטיםהכללי
 

01.123 
 מוסמכים להגיש כל תביעה או בקשה אשר לפי כל דין או נוהל צרי ך  01.121האנשים המצוינים בפסקה 

 .אלא אם משתמע דבר אחר מאותו דין או נוהל, העובד להגישה
 )27'  ס, 1955-ו "ה תשט, לטיפול בחולה נפשחוק (
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  סוגי העבודות והעובדים בשירות המדינה- 02 פרק
 זה מובאות הוראות בעניין סוגי העבודות  בפרק

וסוגי העובדים בשירות המדינה וכן הוראות 
אליות של העובדים כלליות בעניין זכויות סוצי

 .לסוגיהם

  עבודה צמיתה ועבודה שלפי טיבה אינה צמיתה- 02.1
 

 02.13/  עבודה צמיתה 02.12/  כללי 02.11
 עבודה שלפי טיבה אינה צמיתה

 
  כללי- 02.11

 
02.111 

; עבודה צמיתה ועבודה שלפי טיבה אינה צמיתה: העבודה בשירות המדינה היא משני סוגים עיקריים
הארגון והמינהל וכן מבחינת מעמד ,  בין שני סוגי העבודות יש משמעות מבחינת התקציבלהבחנה

 .וזכויות של העובדים המועסקים בכל סוג עבודה
 

  עבודה צמיתה- 02.12
 

02.121 
עבודה כזו היא במסגרת   ;עבודה צמיתה היא עבודה שלפי אופייה וטיבה אינה מוגבלת מבחינת הזמן

 .ומבצעים אותה עובדים המשובצים במשרות שבתקן המאושר, מדינההתקציב הרגיל של ה
 

02.122 
פי -פי כתב מינוי או עובדים על-עובדים על, את העבודה הצמיתה מבצעים בדרך כלל עובדים בניסיון

סקת  נוהל הע) (02.2ראה פירוט סוגי העובדים בפרק משנה (סוגים מסוימים של חוזים מיוחדים 
 ).15 עד 10העובדים בעבודה צמיתה מובא בפרקים 

 
  עבודה שלפי טיבה אינה צמיתה- 02.13

 
02.131 

עבודה כזו ; עבודה שלפי טיבה אינה צמיתה היא עבודה שלפי אופייה וטיבה מוגבלת מבחינת הזמן
מבצעים אותה עובדים שאינם משובצים במשרות שבתקן היא במסגרת תקציבית מיוחדת ובדרך כלל 

למרות שממלא מקום מועסק , עבודת ממלא מקום נחשבת כעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה(המאושר 
 ).במשרה תקנית

 
02.132 

 :אלה הם שלושה סוגי העבודה שלפי טיבה אינה צמיתה
 חיסול :כגון(יא צמיתה עבודה הנובעת מלחץ עבודה חולף בביצוע משימה שלפי טיבה ה )א(

התרחבות פעולות צמיתות אשר טרם הוברר אם  ,סגירת ספרי מלאי או חשבונות, פיגורים
 ; להלן עבודה הנובעת מלחץ עבודה-) יתמידו

הקמה או  , הנחת מסילה, סלילת כביש,  בניית בניין:כגון(עבודה הקשורה בביצוע משימה חולפת  )ב(
 ;להלן עבודה בביצוע משימה חולפת -) הכנת בחירות, הרכבה של משרד

 . להלן מילוי מקום-מילוי מקום של עובד הנעדר מן העבודה  )ג(
 

02.133 
פי סוגים מסוימים -עובדים על, את העבודה שלפי טיבה אינה צמיתה מבצעים בדרך כלל עובדים זמניים

במקרים מסוימ ים  ; )02.2ראה פירוט סוגי העובדים בפרק משנה (של חוזים מיוחדים ועובדים ארעיים 
נוהל העסקת עובדים ) (16.14ראה סעיף (מבצעים עובדים קבועים עבודה שלפי טיבה אינה צמיתה 

 ).16בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה מובא בפרק 
 

02.111 - 02.133
  סוגי העבודות והעובדים בשירות המדינה- 02פרק 

___________________________________________________________________________

https://www.prisha.co.il/



https://www.prisha.co.il/



  סוגי העובדים בשירות המדינה- 02.2
 

פי הרשאה - עובד על02.22/  כללי 02.21
 עובד 02.23/  עובד בניסיון -להעסקה לשעה 

 עובד 02.24/  עובד קבוע -פי כתב מינוי -על
 עובד 02.25/  עובד זמני -פי כתב הרשאה -על
  עובד ארעי02.26/ פי חוזה מיוחד -על

 
  כללי- 02.21

 
02.211 

ג ההעסקה של עובד נקבע בדרך כלל לפי סוג סו: בשירות המדינה מועסקים עובדים מכמה סוגים
ויש , )02.1 ראה פרק משנה -עבודה צמיתה או עבודה שלפי טיבה אינה צמיתה (העבודה שהוא מבצע 

 ).02.3ראה פרק משנה (ין תקופת העסקתו וזכויותיו הסוציאליות של העובד ילו משמעות לענ
 

02.212 
 :ואלה סוגי העובדים בשירות המדינה

 ; עובד בניסיון-פי הרשאה להעסקה לשעה -עובד על )א(
 ; עובד קבוע-פי כתב מינוי -עובד על )ב(
 ; עובד זמני-פי כתב הרשאה -עובד על )ג(
 ;פי חוזה מיוחד-עובד על )ד(
 ;עובד ארעי )ה(
ראה הודעות נציבות שירות ) (י"עמ(לארץ במעמד של עובד מקומי -עובד ישראלי המועסק בחוץ )ו(

 ;)23/שע, 38/נב' המדינה מס
 .שירות הביטחון הכלליפי כתב העסקה ב-עובד על )ז(

 )5/עא(
 

02.213 
, ר"אשר לא נקבעו להם הוראות בתקשי, במעמד או בתנאים, התעורר צורך להעסיק עובדים בצורה
 .יפנה האחראי אל נציבות שירות המדינה

 
  עובד בניסיון-פי הרשאה להעסקה לשעה - עובד על- 02.22

 
02.221 

באותה תקופה נשלמים ; ובד במשרה תקנית היא תקופת ניסיוןהתקופה הראשונה של העסקת ע )א(
 ;הסידורים הארגוניים הקשורים בקליטתו בשירות וכן נבחן כושרו למילוי המשרה אליה נתקבל

הנקרא הרשאה להעסקה לשעה או הרשאה להעסקה , פי מסמך-בתקופת הניסיון מועסק עובד על )ב(
 ).14.33- ו14.32ראה סעיפים (לשעה בתקופת ניסיון 

 )א39, 38'   ס,1959-ט '' התשי, )מינויים(חוק שירות המדינה (
 

02.222 
אה  ר (למפרע מיום תחילת העסקתו בשירות , בתום תקופת הניסיון מועבר העובד למעמד אליו התקבל

 ).15.13- ו15.12סעיפים 
 

  עובד קבוע-פי כתב מינוי - עובד על- 02.23
 

02.231 
ראה סעיפים (פי מסמך הנקרא כתב מינוי -מועסק על, עובד המועסק בעבודה צמיתה במשרה בתקן

 .העסקתו של עובד כזה אינה מוגבלת בזמן; )15.13- ו15.12
 )17' ס , ל ''החוק הנ(
 
 
 
 

02.211 - 02.231
  סוגי העבודות והעובדים בשירות המדינה- 02פרק 
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  עובד זמני-פי כתב הרשאה - עובד על- 02.24

 
02.241 

עובד כז ה  ; שאהפי מסמך הנקרא כתב הר-על, עובד זמני מועסק בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה
 ).16.3ראה פרק משנה (אינו מועסק במשרה בתקן ותקופת העסקתו מוגבלת בזמן ) למעט ממלא מקום(
 )37' ס , ל ''החוק הנ(
 

02.242 
 :במעמד של עובד זמני מועסקים העובדים הבאים

או שיש להאריך את העסקתו , ד המתקבל לתקופה ארוכה משנים עשר חודש למילוי מקוםעוב )א(
 ;16.413 או לפסקה 16.212מעבר לתקופה של שנים עשר חודש שלא בהתאם לפסקה 

ראה פסקה  (חץ עבודה בעבו דה הנובעת מל מיוחד   חוזה    לפי  או,  ארעי  במעמד עובד המועסק )ב(
 36 או 24שהשלים , או בעבודה בביצוע משימה חולפת,  חודשי עבודה12אשר השלים , )02.132

 ;חודשי עבודה
במקרה זה מותרת ההעסקה רק  ;עובד שיועסק עד לגמר עבודה פלונית שלפי טיבה אינה צמיתה )ג(

 .רות המדינהבמקרים יוצאים מן הכלל ובאישור נציבות שי
 

02.243 
 תסתיים לא יאוחר מתום שנת ,)ב(או ) א( 02.242 תקופת כהונתו של כל עובד ז מני המועסק לפי פסקה

 .לתקופת כהונתו במעמד עובד זמני בה מלאו שנתיים, הכספים
 )1'  ת, 1960-ך ' 'התש, )תקופת כהונתם של  עובדים זמניים) (מינויים(תקנות שירות המדינה (
 

02.244 
 מועבר למעמד קבוע לאחר תקופה מסוימת של עבודה ,)ב(02.242סקה פהמועסק לפי , עובד זמני

 ).16.53ראה סעיף (במעמד זמני 
 

 פי חוזה מיוחד- עובד על- 02.25
 

02.251 
סוגים מסוימים ; פי חוזה מיוחד מועסק בעבודה צמיתה או בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה-עובד על

פי -אולם משך העסקתם של כל העובדים על, פי חוזה מיוחד מועסקים במשרות בתקן-של עובדים על
 .חוזה מיוחד מוגבל בזמן

 
02.252 

,  זה מיוחד עם אדם המועסק כבר בשירות המדינה במשרה שלמה אחרת במעמד קבוע אין לעשות חו
 .פי חוזה מיוחד-ארעי או על, זמני

 )1'  ת, 1960-ך ''התש , )חוזה מיוחד) (מינויים(תקנות שירות המדינה (
 

02.253 
תקנות שירות המדינה פי חוזה מיוחד מותרת רק במקרים ובתנאים שנקבעו ב-עלהעסקת עובד 

 ).02.254ראה פסקה  (1960-ך"תשה, )חוזה מיוחד) (מינויים(
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02.241 - 02.253
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02.254 
 :פי חוזים מיוחדים-דים המועסקים על סוגי העוב16ואלה 

 ;)15.211ראה פסקה ( שנה 55אדם שגילו מעל  )א(
 ;)16.413 -16.411ות אראה פסק(אדם שיועסק בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה  )ב(
תו חיונית למדינה וכי אין אפשרות מעשית עובד אשר נציב שירות המדינה קבע לגביו  כי עבוד )ג(

 ;)16.414ראה פסקה (להעסיקו במסגרת תנאי העבודה או השכר המקובלים בשירות המדינה 
 ;)15.213ראה פסקה (בעת קבלתו או תושב קבע בישראל עובד שאינו אזרח ישראל  )ד(
 ;)15.219ראה פסקה (בריאותי אדם שיועסק לשם שיקומו ה )ה(
 ;)12.421ראה פסקה (אדם המתקבל לעבודה לאחר שלא נמצא מועמד במכרז פומבי  )ו(
אדם שיועסק במשרה חלקית שהיא פחות משליש משרה או פחות מחצי משרה לפי הנסיבות  )ז(

 ;)16.418ראה פסקה (
 ;)16.415ראה פסקה (ציר או קונסול כללי ,  בדרג של שגרירמשרד החוץאדם שיועסק זמנית ב )ח(
לאחר שעמד במכרז פומבי  , ן בדרג של יועץ או מזכיר ראשומשרד החוץאדם שיועסק זמנית ב )ט(

 ;)16.416ראה פסקה (
ראה (ולא עמד במכרז פומבי ,  בדרג של יועץ או מזכיר ראשוןמשרד החוץאדם שיועסק זמנית ב )י(

 ;)16.417פסקה 
 ;)15.214ראה פסקה (לארץ -ה בחוץאדם שיישלח לעבודה קבוע )יא(
 ;)15.215ראה פסקה (אדם שיועסק בלשכת שר או סגן שר  )יב(
 ;)15.215ראה פסקה (אדם שיועסק בלשכת רב ראשי בישראל  )יג(
 ;)17.113ראה פסקה (אדם שהממשלה החליטה למנותו מנהל כללי  )יד(
 בארצות משרד האוצרהציר הכלכלי או מנהל משלחת האספקה של , אדם שיועסק בתפקיד הנציג )טו(

 ;)16.419ראה פסקה (הברית של אמריקה 
 ).16.520ראה פסקה (שנה ומעלה  60 שפ רש לגמלאות והתקבל מחדש לעבודה בגיל עובד  המדי נה )טז(

 )27/סט(
 

02.255 
ע לאחר תקופה  פי חוזים מיוחדים מועברים למעמד זמני או למעמד קבו-סוגים מסוימים של עובדים על

 ).16.53- ו16.52ראה סעיפים (פי חוזה מיוחד -מסוימת של עבודה על
 

  עובד ארעי- 02.26
 

02.261 
 .ועל כן העסקתו מוגבלת בזמן, עובד ארעי מועסק בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה

 
02.262 

 .עובד ארעי מקבל שכר יומי
 

02.263 
עובד ארעי מקבל את שכרו לפי השכר המקובל בשירות המדינה במשרות דומות בהתאם לדירוגים  

 .24.121המפורטים בפסקה 
 

02.264 
סוגים מסוימים של עובדים ארעיים מקבלים את שכרם לפי התעריף של האיגוד המקצועי החל על  

 ).24.142ראה פסקה (מקצועותיהם 
 

02.265 
מועבר למעמד זמני לאחר תקופה מסוימת של עבודה ) למעט עובד המועסק במילוי מקום(עובד ארעי 

 ).16.52ראה סעיף (במעמד ארעי 
 

02.266 
עובד מבצע  את  רק אם ה, מותר להעסיק עובד במעמד ארעי על חשבון תקציב של משרה פנויה בתקן

 .18.1לפי הוראות פרק משנה , תפקידי אותה משרה כממלא מקום זמני

02.254 - 02.266
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  הזכויות הסוציאליות של העובדים לסוגיהם- 02.3
 

 עובד בניסיון  02.32/  זכויות סוציאליות 02.31
 02.35/  עובד זמני 02.34/  עובד קבוע 02.33/ 

  עובד ארעי02.36/ ד פי חוזה מיוח-עובד על
 

  זכויות סוציאליות- 02.31
 

02.311 
מהות הזכויות  ; מעמדו של עובד בשירות מעניק לו זכויות סוציאליות והטבות שונות בנוסף למשכורתו

 .ר"הסוציאליות והיקפן נקבעו בחלקים שונים בתקשי
 

02.312 
ולסוגים  , ידי המשרדים-במישרין עלהזכויות הסוציאליות מוענקות לסוגי עובדים אחדים בדרך כלל 

 .אחרים של עובדים מוענקות אותן זכויות באמצעות קרנות ביטוח או גופים אחרים
 

02.313 
יטוח   חוק הבדמי ביטוח לפי, הממשלה משלמת למוסד לביטוח לאומי בעד עובדים מכל הסוגים

ומנכה ממשכורתם ומשכרם של העובדים סכומים בשיעורים , 1995-ה"התשנ, ]נוסח משולב [הלאומי
 . האמורהחוקשהיא רשאית לנכות לפי 

 
  עובד בניסיון- 02.32

 
02.321 

, כל הזכויות הסוציאליות הרגילות המוענקות לעובד קבוע, רך כללבד, לעובד בתקופת ניסיון מוענקות
 .ידי המשרד ולא באמצעות קרנות ביטוח או גופים אחרים-במישרין על

 
  עובד קבוע- 02.33

 
02.331 

 .את כל הזכויות הסוציאליות שלו במישרין מהמשרד בו הוא מועסק, בדרך כלל, עובד קבוע מקבל
 

  עובד זמני- 02.34
 

02.341 
 .לעובד זמני מוענקות כל הזכויות הסוציאליות הרגילות המוענקות לעובד קבוע

 
 פי חוזה מיוחד- עובד על- 02.35

 
02.351 
, למעט גמלה לפי חוק הגמלאות, מקבל זכויות סוציאליות אחדות, פי חוזה מיוחד-המועסק על, עובד

 :ר"כמפורט במקומות שונים בתקשי, כמו עובד קבוע
 ;)12.421ראה פסקה (אדם שנתקבל לעבודה לאחר שלא נמצא מועמד מתאים במכרז  )א(
 ;)16.418ראה פסקה (עובד המועסק בשליש משרה לפחות  )ב(
 ;)16.413עד  16.411ות אראה פסק(עובד המועסק בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה  )ג(
 ;)15.219ראה פסקה (עובד המועסק לשם שיקומו הבריאותי  )ד(

אשר אינה , זכות סוציאלית ;את שאר הזכויות נותנות להם קרנות הביטוח השונות בהתאם לתקנותיהן
פי חוזה מיוחד -ת לעובד המועסק עלידי קרן ביטוח ושלא נאמר עליה במפורש שהיא ניתנ-ניתנת על

 .אין העובד זכאי לקבל אותה או את תמורתה מאת המשרד, מהסוגים הנזכרים לעיל
זכאי לכל הזכויות , לעיל) ד (-) א(פי חוזה מיוחד שאינו נמנה עם הסוגים -עובד המועסק על

 .למעט גמלה לפי חוק הגמלאות, הסוציאליות הרגילות של עובדים קבועים
 

 .24.6.1983מיום " מבטחים"לעיל יחולו עליו הוראות הסכם ) ג(-)א(הנמנה על הסוגים עובד 
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אשר ביקש בכתב לבטח את , )ה) (ד) (ג (15.231פי חוזה מיוחד בהתאם לפסקה -מועמד להעסקה על
צוע התשלומים לקרן   ידאג האחראי לבי-או בקרן פנסיה ולא באוצר המדינה , זכויותיו בקרן ביטוח

 ).2262מדף (החל מיום הוצאת ההרשאה להעסקה לשעה 
 

 אשר ביקש בכתב 16.414 -ו ) ה) (ד) (ג (15.231פי חוזה מיוחד בהתאם לפסקאות -מועמד להעסקה על
 ידאג האחראי לביצוע התשלומים  -נסיה או בקרן פ, או בקופת גמל, לבטח את זכויותיו בביטוח מנהלים

 .לקרן החל מיום עריכת החוזה
 

והמחייבות הגדלת תשלומי המעביד  , חלו העלאות במשכורת העובד המבוטח בביטוח מנהלים בלבד
פרמיה נוספת המתחייבת מהעלאת , לפחות אחת לשנה, ישלם המעביד למבטח, לעניין פיצויי פיטורים

 .ידי חברות הביטוח בה מבוטח העובד-ן שיוגש עלפי חשבו-על, המשכורת כאמור
 )11.2.1982 מיום 2787' ילקוט הפרסומים מס(
 )18/נז(
 

02.352 
מדינה חוק שירות ה בעניין גמלאות לפי 85שהוראות פרק , פי חוזה מיוחד-המועסק על, עובד

אשר ביקש בכתב כי זכויותיו , )85.11ראה סעיף (חלות עליו , 1970-ל"תשה, ]נוסח משולב[ )גמלאות(
, או בקרן פנסיה") מבטחים"לא כולל (אלא תבוטחנה בקרן ביטוח , פי אותו פרק-לגמלה לא תהיינה על

ידי תשלומים של הממשלה - באותה קרן עלידאג האחראי לכך שזכויותיו של העובד לגמלה תבוטחנה
שירותו של העובד לא יישא זכות לגמלאות לפי החוק .  המדינהבשיעור שייקבע בהסכמת נציב שירות

פי החוזה -וכן לא יהיה העובד זכאי לקבל כתב מינוי או כתב הרשאה למפרע מתחילת העסקתו על
 .אף במקרים שבהם נקבע כן, המיוחד

 )38/נ(
 

02.353 
פי חוזה מיוחד -המועסק על, של סגן שר או של רב ראשי, מזכיר אישי או נהג של שר, מנהל לשכה

ידי -שתאושר על, וא חבר בקופת פנסיהאשר בעת תחילת שירותו ה, )15.215-15.216ות אראה פסק(
תיקבע , לקופת פנסיה שתאושר כאמור, בתחילת כהונתו, או אשר ברצונו להצטרף, נציב שירות המדינה

לפיה תשלם הממשלה לאותה קופה את התשלומים אשר המעביד חייב , בחוזה המיוחד שלו הוראה
, כי ההסדר האמור לא יחול עלי ו הבוחר , ל"עובד כנ. לשלם לפי תקנותיה לשם הבטחת זכויותיו

 ".מבטחים"תבוטחנה זכויותיו לגמלה בקרן הביטוח 
 )38/נ(
 

02.354 
נוסח [) גמלאות(חוק שירות המדינה פי חוזה מיוחד ואשר -עובד בשירות המדינה המועסק על )א(

לגביה קיים " מבטחים"בקרן פנסיה , מבוטח בדרך כלל,  אינו חל עליו 1970-ל"התש, ]משולב
במקרה של  . (הסכם קיבוצי לפיו הפרשות המדינה לקרן תבואנה גם במקום חלק מפיצויי פיטורים

 ;) מאת המדינה2 1/3% -ו" מבטחים"נסיה  מקרן פ6%זכאות לפיצויי פיטורים ישולם לעובד 
, לפי בחירתו, אלא בקופת גמל אחרת" מבטחים"ל אשר מטעמים שונים איננו מבוטח ב"עובד כנ )ב(

נדרש אישור של שר העבודה , ובכדי שתשלומי המעסיק לקופה זו יבואו במקום פיצויי פיטורים
 :  הקובע כי1963 - ג"התשכ, חוק פיצויי פיטורים ל14בהתאם לאמור בסעיף , והרווחה

לא יבוא במקום פיצויי פיטורים , לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, תשלום לקופת תגמולים"
או אם תשלום , אלא אם נקבע כך בהסכם הקיבוצי החל על המעביד והעובד ובמידה שנקבע

 ;" ובמידה ואושרהעבודה והרווחהידי שר -כאמור אושר בצו על
לפיכך נדרש אישור  ,  העבודה והרווחה במשרדממונה על יחסי העבודההשר אצל סמכותו זו ל )ג(

בהיעדר אישור ". מבטחים"לכל חוזה בו נקבעו הפרשות לקופת גמל או לקרן פנסיה שאינה 
עלולה המדינה להתחייב בתשלום פיצויי פיטורים נוסף על התשלומים שהופרשו באופן , ל"כנ

 ;רצוף לקופת הגמל
תם במשרד או בטרם יישלח לחתימה בטרם ייח, ל"על האחראי במשרד לדאוג כי כל חוזה כנ )ד(

חוק  ל14 לפי הוראות סעיף הממונה על יחסי עבודהיקבל את אישור , בנציבות שירות המדינה
 .1963 - ג"התשכ, צויי פיטוריםפי

 )38/נ(
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02.355 
יבוטח בקרן ביטוח ) א(16.414מועמד להעסקה שעבודתו חיונית למדינה המועסק לפי פסקה 

 .באישור נציבות שירות המדינה, בביטוח אחר, במקרים מיוחדים, או, "מבטחים"
 

02.356 
פי חוזה -על המשרדים להעביר לקרנות הביטוח השונות אחוזים ממשכורת עובדיהם המועסקים על

שיעור ההפרשה לקרנות הוא כמו ההפרשות של העובדים . )ד (-) א (02.351מיוחד המפורטים בפסקה 
 .02.36אם לאמור בסעיף בהת, הארעיים

 
02.357 

כל איחור .  יום מיום הניכוי21על המשרדים להעביר את הניכויים משכר העובדים לקרנות הביטוח תוך 
 . לחודש על השכר המולן20%יגרור אחריו תשלום הפרשי הצמדה ותוספת של 

 )8'  ס, 1985-ה "ה תשמ, )16' תיקון מס  (חוק הגנת השכר(
 

02.358 
,  02.353פי פסקה - ועובד על02.355פסקה , )ג (-) א (02.351עובד המועסק בחוזה מיוחד לפי פסקה 

כל עוד הו א  " מבטחים"י להוציא את הכספים שהצטברו לזכותו בלא יהיה רשא, "מבטחים"שמבוטח ב
 .גם אם עבר למעמד קבוע, ממשיך לעבוד בשירות

 

 )38/נ(
 

  עובד ארעי- 02.36
 

02.361 
קבל זכויות מ, )24.14ראה סעיף  (24.121המקבל שכר לפי הדירוגים המנויים בפסקה , עובד ארעי

במידה ואינו מקבל זכויות אלו בקרן בה  , ר"כמפורט בתקשי, סוציאליות אחדות כמו עובדים קבועים
 .בוטח לפי תקנותיה

מקבל זכויות סוציאליות , )24.142ראה פסקה (עובד ארעי המקבל שכר לפי תעריף של איגוד מקצועי 
בהתאם  , הוא מקבל תשלום בעד יום מועד; התאם לתקנותיהןמקרנות הביטוח בהן הוא מבוטח ב

 .וחופשת מחלה, 33.511 וחופשת אבל בהתאם לפסקה 32.152לפסקה 
  02.254  ותא פסק לפי המועסק וגמלאי , )24.15סעיף  ראה ( המועסק לפי שכר סטודנטים עובד ארעי

הפרשות , כגון חופשה שנתית(אינם זכאים לכל זכות סוציאלית שאינה זכות שנקבעה בחוק , 02.261-ו
 ).תשלום נוסף בעד עבודה ביום מנוחה או ביום מועד, לביטוח הלאומי

זכו ת  ;  נהנה עובד בהתאם לתקנות קרן ביטוח הן הזכויות הסוציאליות מהן-" זכויות סוציאליות"
ר שהיא ניתנת לעוב ד  "ידי קרן ביטוח ושלא נקבע במפורש בתקשי-אשר אינה ניתנת על, סוציאלית

 .אין עובד ארעי זכאי לקבל אותה או את תמורתה מאת המשרד, ארעי
 -מ" מבטחים"ן הפנסיה בהתאם להסכם בקר" מבטחים" יבוטח ב16.211עובד ארעי כמוגדר בפסקה 

24.6.1983. 
 )38/נ(
 

02.362 
למעט תשלום בעד (על המשרדים להעביר לקרנות הביטוח השונות אחוזים משכר העובדים הארעיים 

אין להעביר תשלומים . כמפורט להלן בסעיף זה, להבטחת זכויותיהם הסוציאליות) שעות נוספות
 ).24.15ראה סעיף (פי שכר סטודנטים -לקרנות הביטוח בעד מועסקים על

יש להעביר את התשלומים , שאינו עובד חקלאי ולא עובד בניין או עבודות ציבוריות, בעד עובד ארעי
בשביל פועל בניין או עבודות , בעד עובד חקלאי יש להעביר לקרן הפועלים החקלאיים; "מבטחים"ל

 .הביטוח לפועלי הבניין ועבודות ציבוריותציבוריות יש להעביר לקרן 
 

02.363 
 5.5% והעובד יפריש 12%היא בשיעור של " מבטחים"הפרשת המעביד משכר עובד המבוטח ב )א(

 בעד  6%הפרשות אלו מיועדות לביטוח פנסיוני והכולל גם תשלום חלקי של . נוספים משכרו
 ).ביטחוןשינוי זה לא יחול על העובדים במערכת ה(פיצויי פיטורים 

 4%" מבטחים" ימים רצופים על המעביד להפריש ל75-המועסק פחות מ, משכר עובד ארעי
 ;נוספים להבטחת זכויותיו לחופשה שנתית

 ). 1.4.1988(ח " ד בניסן התשמ"י: תחולת הנסמן(
יוקפאו זכויותיו בקרן ולא יהיה רשאי " מבטחים"עובד ארעי העובר למעמד קבוע והיה מבוטח ב )ב(

 . הכספים שהצטברו לזכותו כל עוד הוא ממשיך לעבוד בשירות המדינהלהוציא את
 )38/נ(
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02.364 
 והעובד יפריש 9.1%הפרשת המעביד משכר עובד המבוטח בקרן הפועלים החקלאיים היא בשיעור של 

קרן השתלמות , ביטוח דמי מחלה ותאונה, פרשות אלו מיועדות לביטוח פנסיוניה.  נוספים משכרו5%
 .והטבות סוציאליות אחרות

 נוספים להבטחת זכויותיו  4% רצופים על המעביד להפריש יום 75-המועסק פחות מ, משכר עובד ארעי
 .לחופשה שנתית

 
02.365 

יין והעבודות הציבוריות היא בשיעור הפרשת המעביד משכר עובד המבוטח בקרן הביטוח לפועלי הבנ
 . נוספים משכרו5.5%והעובד יפריש , 31.3%

,  תוספת ותק במקצוע , דמי הבראה, דמי מחלה, דמי חופשה, הפרשות אלו מיועדות לביטוח פנסיוני
 .והטבות סוציאליות אחרות, פיצויי פיטורים, קצבה, השתלמות, חגים

 
02.366 

כל איחור .  יום מיום הניכוי21ים משכר העובדים לקרנות הביטוח תוך על המשרדים להעביר את הניכוי
 . לחודש על השכר המולן20%יגרור אחריו תשלום הפרשי הצמדה ותוספת של 

 )8'  ס, 1955-ה "ה תשמ, )16' תיקון מס  (חוק הגנת השכר(
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  יועצים- 02.4
 

,   מעמדו של יועץ02.42/ חלות וכללים  02.41
 02.43/ יועץ מתנדב או יועץ בשכר סמלי 

/   ניגוד עניינים 02.44/ שימוש בתואר יועץ 
  פעילות מפלגתית ופוליטית02.45

 
  חלות וכללים- 02.41

 
02.410 

 עובדי  אינם, כמוסבר להלן, אשר, ההנחיות המפורטות בפרק משנה זה חלות על כל סוגי העסקת יועצים
 .לרבות יועצים בשכר או יועצים בהתנדבות או יועצים בשכר סמלי, המדינה

 )18/נז(
 

02.411 
הם נושאים . במשרדי הממשלה מועסקים ממלאי תפקידים שאינם במעמד של עובד המדינה )א(

. מיד מגדירים נכונה את מהותו האמיתית של התפקיד ואת מעמד בעליו במשרדתארים אשר לא ת
 ;"יועצים" - ייקראו להלן, שאינם מועסקים במעמד של עובד המדינה, בעלי תפקידים אלה

להלן העיקריים , ידי חוזה קבלני-עימם נעשית התקשרות על, קיימים סוגים שונים של יועצים )ב(
 :שבהם

כאשר הייעוץ ניתן מפקידה  , ייחודי של התמחות אקדמיתלרבות יועץ בתחום , יועץ .1
 ;לפקידה לצורך עניינים מיוחדים

 .או יועץ בשכר סמלי) 16.6בכפיפות לפרק משנה (יועץ מתנדב  .2
 )18/נז(

 
02.412 
דרכי בדיקת עבודת  , ביטוח, ההטבות הנלוות, רט בהסכם ההעסקה של יועץ את תנאי השכריש לפ
משך תקופת , הסנקציות שיעמדו לרשות המשרד במקרה של הפרת התחייבות מצד היועץ, היועץ

כן ייכלל סעיף מפורש בדבר חובת  . ידי היועץ-ידי המשרד ואם על- אם על-ההעסקה ודרכי סיומה 
אין לכלול בהסכם ההעסקה מרכיבים אשר . 1977-ז"תשלה, חוק העונשיןבהתאם ל, שמירת הסודיות

 .פי טיבם ומהותם מצביעים על מעמד של עובד המדינה-על
 

02.413 
בכל , לת עליהם החובה לבדוקמוט. האחראי וחשב המשרד מופקדים על קיום הוראות פרק משנה זה

בתיאום עם , האם הסכם ההעסקה תואם את עקרונות פרק משנה זה, מקרה של התקשרות עם יועץ
 .היועץ המשפטי של המשרד

 לקבלת אישור להסכם ,יש לפנות אל נציבות שירות המדינה , או כאשר מתעורר ספק, במקרים חריגים
 .ההעסקה המוצע

 
02.414 

העסקת יועצים בהתנדבות או יועצים בשכר סמלי בלשכות שרים או בלשכות סגני ככלל יש להימנע מ
 .שרים

סוג האמור לעיל רק כאשר כל האפשרות העסקה מהניתן יהיה להעסיק יועצים , במקרים חריגים בלבד
 .ובאישור מראש של נציב שירות המדינה, אחרת אינה ניתנת לביצוע

 )18/נז(
 

02.415 
 .סגני שרים או מנהלים כלליים יועצים במעמד קבלני, אין להעסיק בלשכות שרים

 )2/סב(
 

02.416 
אלא בהתאם להורא ה , אין להעסיק יועצי תקשורת חיצוניים ואין לרכוש שירותי דוברות או פרסום

 .ם אשר עניינה הליכי אישור ההתקשרות" בתכ03.06.02
 )14/סו(
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 יועץ מתנדב או יועץ בשכר סמלי,  מעמדו של יועץ- 02.42
 

02.421 
ידי -יבדוק אם אין מדובר בעבודה שלפי טיבה ומהותה צריכה להיעשות על, יועץמשרד המבקש להעסיק  )א(

 .ידי מי שאיננו   עובד המשרד-עובד המשרד ול א על
כשמד ובר בעבודה ה שלובה באופן   אינטגרלי  . יועץ מועסק בדרך כלל  בנושא   מוגדר  ולתקופה  קצובה

אין  מקום להע סיק יועץ ,  ל  המשרדבעבודת המשרד והמבצע אותה   שייך למערך הא רגו ני  והפונקציונלי ש
 .למילוי אותו תפ קיד

ל כן אין לקבוע  ; איננ ו נמצא בתחום המשרד ה מעסיק אותו, פי טיבו ומהותו-על, מרכז עיסוקו של יועץ
טלפו ן   , מסוף,  מזכיר, עם היועץ שמקום מושבו  העיקרי יהיה דו וקא במשרד וכמובן  ש אין להקצות לו   חדר

 ; בשעה שהיועץ אינו במעמד כזה, נ ה ברורה  בדבר  מעמדו של עובדל מהווים הבח" כל ה נ. וכדומה
הוא לא ; שככל האפשר לא יהיה היועץ מעורב בפעולות ביצוע של המשרד, יש לכן לדאוג )ב(

אלא באמצעות הנהלת המשרד או , ישתלב בהירארכיה של המשרד ולא יעביר הוראות לעובדים
 .ידי עובד אחראי שנקבע לכך-על

כמו  . העסקה הוראות ברורות ומוגדרות למי יהיה כפוף ולמי יהיה עליו לדווחיש לקבוע בחוזה ה
 ;כן יש להגדיר במפורט את תפקידיו במשרד

 .אלא אם נקבעו לכך סידורים מיוחדים ומוגדרים, יועץ לא ייצג את המשרד כלפי חוץ )ג(
 )18/שע(

 
  שימוש בתואר יועץ- 02.43

 
02.431 

מוניטין . זוכה למוניטין מעצם תפקידו כיועץ, במיוחד אם הוא יועץ לדרג הבכיר במשרד, יועץ )א(
גם יועץ שהוא  . על מעמדו או על ענייניו של היועץ מחוץ לשירות, לעיתים, אלו עשויים להשפיע

שכן , עשוי לקבל את תגמוליו במקום אחר, דב ועושה את מלאכתו שלא על מנת לקבל פרסמתנ
במיוחד נכון . בכדי שהדבר ישפיע על מעמדו או על ענייניו, די לו לאדם להופיע בציבור כיועץ

הדבר כאשר מדובר בבעלי מקצועות חופשיים אשר המוניטין שלהם מהווה מרכיב חיוני ובסיס 
 ;ם הכלכלי בשוק החופשיחשיבות למעמד-רב

. מלבד כאשר הוא פועל במסגרת פעילותו כיועץ, יש לכן לאסור על יועץ להשתמש בתוארו )ב(
 .מגבלה זו חייבת להיכלל בחוזה ההעסקה של היועץ

 
  ניגוד עניינים- 02.44

 
02.441 

 ניגוד עניינים של יועץ
 להנחיות 1.1555 ולהנחיה 13.6משנה יש לפעול בהתאם להוראות פרק , טרם התקשרות להעסקת יועץ

 .היועץ המשפטי לממשלה
 

02.442 
 פסקה מבוטלת

 
02.443 

  פסקה מבוטלת
 )22/סו(
 

02.444 
 כללי התנהגות לאחר פרישה

י ש   , או לם במקרים מסוימים;  חל  על ע ובדים בלבד,1969-ט"ת שכה,  )ישההגבלות  לא חר פר(חוק שירות  הציבור  
 .ולקבוע אותן   בהסכם ההעסקה, מקום להחיל את הגבלות חוק  זה  גם על יועץ שא יננו עובד המדינ ה

 
  פעילות מפלגתית ופוליטית- 02.45

 
02.451 

;  חל על עובדים בלבד,1959-ט"תשיה, )סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים(חוק שירות המדינה 
גם על יועץ שאיננו עובד  , כולן או מקצתן, יש מקום להחיל את הגבלות חוק זה, אולם במקרים מסוימים

 סעיף   לפי, ממשלהבמיוחד אמור הדבר בנוגע לאיסור לבקר את ה. באמצעות הסכם ההעסקה, המדינה
 .חוקל) 5(1
 

02.421 - 02.451
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השרים וסגני ,  נושאי משרות אמון אישיות בלשכת ראש הממשלה- 02.5
 השרים

 
/   מטה ראש הממשלה 02.51/  כללי 02.50
 02.53/  לשכות השרים וסגני השרים 02.52
ות כלליות להעסקת נושאי משרות אמון הנחי

במטה ראש הממשלה ובלשכות שרים וסגני  
 שרים בלשכת נבחר

 
  כללי- 02.50

 
02.501 

סגן   , שר, ראש המ משלה: פרק משנה זה קובע את ההוראו ת השונות בנ וגע  לאיוש משרות  אמון אישיות בלשכת
 "). ה נבחר "-ל הלן  (שר ו רב רא שי לי שראל 

 
02.502 

כולל  סיוע  לנבחר במילוי תפקידיו הממלכתיים ומחויבויותיו   , ל עובדים במשרות  אמון בלשכת  נבחרתפקידם ש
להפנו ת את  מרב זמנ ו  ומאמציו למילוי  ,  ככל  האפשר,  כדי   להקל עליו במילוי תפקידו וכדי  לאפשר  לו, הציבוריות
 .תפקידו

 
  מטה ראש הממשלה- 02.51

 
02.511 

 : את ממלאי התפקידים המפורטים להלן, לפי שיקול דעתו, לשכתוזכותו של ראש הממשלה למנות ב
 משרות במטה לשכת ראש הממשלה )א(

 ;ראש לשכת ראש הממשלה .1
 ;שתי משרות של יועצי ראש הממשלה לענייני תקשורת .2
 ;יועץ ראש הממשלה לקשר עם הכנסת .3
 ;מנהל לשכת ראש הממשלה .4
 ;תובתיועץ ראש הממשלה לתכ;יועץ ראש הממשלה לאירועים וסיורים .5
 ;יועץ ראש הממשלה לנושאים מדיניים .6
פי צרכיו -של עוזרים ויועצים לראש הממשלה לנושאים שונים שיוגדרו עלשש משרות  .7

 ;ושיקול דעתו של ראש הממשלה
פי  -של  עוזרים  ויועצים לראש  הממשלה לנו שאים ש ונ ים שיוגד רו  על  נוספות עד חמש משרו ת .8

 ;ת השירות  מבין חברי ועדת השירו תבכפוף לאישור  ועדת משנה שתמנה  ועד, צרכיו
  ; לראש הממשלהשש משרות מזכירות .9

  ;פי ההיקף שייקבע באישור נציבות שירות המדינה-משרות נהגים על .10
עוזר פוליטי אשר יועסק בחוזה קבלני לתקופה שלא תעלה על כהונתו של ראש הממשלה  .11

הנחיות החשב  ההתקשרות עם היועץ הפוליטי תהיה בהתאם ל. ולא יהיה עובד מדינה
 .הכללי בעניין זה

 משרות במעון ראש הממשלה )ב(
  ; מעון ראש הממשלהיועץ .1
 ;ת מעון ראש הממשלהמנהל לשכ .2
 ;יועץ תפעול מעון ראש הממשלה .3
 ;שני עוזרי תפעול מעון ראש הממשלה .4

 ))19.10.2014(ה "ה בתשרי הת שע "  מיום כ2106' החלטת ממ שלה  מס(
 )6/עד)(7/עה(

 ;עובד מטבח במעון ראש הממשלה .5
 ))2.10.2013(ד "ח בתשרי הת ש ע"  מיום כ757' מסהחלטת המ משל ה (

 . יקבע ב התאם לכללים הנ הוגים בשירות המדינהשמספרן י,  עובדי משק בית .6
 )) 29.10.2015(ו "  מיום טז בחשוון התשע 605' החלטת המ משל ה מס(
 )2/עו(
 

02.501 - 02.511
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 שלוש משרות בלשכות ראשי ממשלה לשעבר )ג(
 ;יועץ ראש הממשלה לשעבר .1
 ;לשכת ראש הממשלה לשעברמנהל  .2
 .נהג ראש הממשלה לשעבר .3

 
02.512 

 דרישות השכלה וניסיון
הצעת משרד ראש הממשלה ובאישור פי -שייקבעו על, לכל משרה יוגדרו תיאור תפקיד ותנאי סף

 .נציבות שירות המדינה
 

  לשכות השרים וסגני השרים- 02.52
 

02.521 
 המפורטים להל ן את ממלאי התפקידים ,  לפי שיקול דעתו, בלשכתוסגן השר למנות/של השרזכותו 

 :במסגרת משרות אמוןכעובדי לשכת נבחר 
 ;עוזר ∗
 ;יועץ ∗
 ;ראש מטה/יועץ בכיר ∗
 ;מזכיר ∗
 ;מנהל לשכה ∗
 נהג ∗

 
 

02.522 
 היקף משרות האמון בלשכות שרים וסגני שרים

בות שירות  ידי נצי-היקף העובדים בלשכת שר וסגן שר בכל אחת ממשרות האמון ייקבע על )א(
במסגרת זו יהיו מספר חלופות שכ ל  . המדינה בתיאום עם הממונה על התקציבים במשרד האוצר

לפי קביעת , )אך לא בלשכת סגן שר(ניתן לאשר ליועץ אחד לשר ; שר יוכל להתאימן לצרכיו
שאר תנאי החוזה יהיו . למען הסר ספק מדובר בשכר בלבד. רמת שכר של יועץ בכיר, השר

יודגש כי אין אפשרות לאשר שכר של יועץ . זה העסקה של עובדי הלשכה האחריםבהתאם לחו
שר הממונה על שני משרדים זכאי אף הוא ליועץ . בכיר כאמור ליותר מאשר ליועץ אחד בלשכה

 ;בכיר אחד בלבד
אחד מהעוזרים הפוליטיים . שר יוכל לקבוע כי אחד או שניים מעוזריו יוגדרו כעוזרים פוליטיים )ב(

אשר יוכל לטפל גם , לסגן שר יהיה עוזר פוליטי אחד. לשמש גם כיועץ תקשורת ודובר לשריוכל 
העוזרים הפוליטיים יועסקו בחוזה קבלני לתקופה שלא תעלה על . בייעוץ בנושאי תקשורת

ההתקשרות עם היועץ הפוליטי תהיה בהתאם . ולא יהיו עובדי המדינה, תקופת כהונת השר
 ;יין זהלהנחיות החשב הכללי בענ

בהתאם לצרכים מיוחדים ובתיאום עם הממונה על , פי כללים שייקבעו-על, הנציב יהיה רשאי )ג(
לאשר תוספת של משרות למסגרת התקנית או של שכר מעל הרמה  , התקציבים במשרד האוצר

,  תוספות אלו יבואו במקרה של מטלות מיוחדות נוספות שהוטלו על הנבחר .המרבית המאושרת
אפשרות  , בין היתר, במקרים אלה תיתכן. העסקת עובד בעל כישורי יתר מיוחדיםאו במקרה של  

 .פי הכללים המקובלים-על, העסקתו של יועץ חיצוני בחוזה מיוחד
 

02.523 
 דרישות השכלה וניסיון

ובכלל זה , סגן השר  ייקבע את תיאור התפקיד ודרישות המשרה של כל עובד במשרת אמון/השר )א(
ל למינהל ולמשאבי אנוש "י תפקידו ימסור את הפרטים הללו לידיעת הסמנכ לפני תחילת מילו-

 ;במשרדו או למי שממלא תפקיד זה בפועל
בכלל זה תיכלל גם עבודת מטה וייעוץ מקצועי להתוויית מדיניות והיערכות מקצועית בתחומי  )ב(

פניות וכן טיפול ב, סגן השר ממונה עליהם מכוח החלטת הממשלה/המשרד וכן בתחומים שהשר
 .פי דרישתו והנחיותיו של הנבחר-על) ג(02.541בכפוף לאמור בפסקה , ציבור
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 הנחיות כלליות להעסקת נושאי משרות אמון במטה ראש הממשלה ובלשכות - 02.53
 שרים וסגני שרים בלשכת נבחר

 
02.531 

 אופן העסקה
 מש רות  האמון  פטורו ת מחובת  , 1959-ט"ה תשי, ) מינויים(לחוק שיר ות המדינ ה  21בהתאם ל סעיף )  א(

 ; פי שיקול דעתו  של הנבחר-והמ ינוי להן  על,         המכ רז
 מועסקים בחוזה מיוחד לפי רמות שכ ר  מיוחדות שנקבעו בתיאום בין  נציבות שירו ת   ת נבחרלשכ עובדי ) ב(

 ;וכ פי שיעודכנו מעת לעת,  משרד הא וצר והסכמי עבודה בהממונ ה על השכר המדינה ו
 אינו נד רש לו ות ר על כתב   ,  מועסק בדרך של מינוי בפועלת נבחרעובד קבוע המתמנה לתפקיד עובד לשכ )ג(

 ;18.212בהתאם לפסקה , הו א ר ש אי לחזור לתפקידו הקבוע, לשכת הנבחרבהמינוי ועם סיום  תפקידו 
יקבל את השכר  שנקבע למשרה זו בהתאם   , ת נבחרלשכ עובד קבוע המתמנה בפועל לתפקיד עובד )ד(

 . 24.551 ובכפוף לסייגים המפורטים בפסקה 24.516לפסקה 
 

02.532 
 אי מעורבות בפעולות ביצוע של המשרד

הם רשאים להשת תף בדיונים  . נושאי משר ות  האמון יפעלו כזרועו הא רוכה   של הנבחר במילוי תפקידו )א(
משרד  ורשאים לק יים דיונים מקצועיים עם הדרג הניהולי הבכיר ב, מקצועיים שבהם משתתף הנבחר

לקבל מידע מהגורמים המקצועיים במשרד לשם סיוע לנבחר  , לשם מילוי תפקידם, הם רשאים. בלבד
 ;במילוי תפקידו

.  ידי נושאי מש רות האמון לדי רוג  ניהולי הבכיר במשרד בלבד-בקשה לקבל מידע  כאמור תועבר על )ב(
,   עיים של המשרד על נושאי משרות  האמון חל איסור להתערב בעבודת הגורמים המקצו, מעבר לכך

 ;ובפרט חל עליהם איסור לתת  הו ראות  והנחיות ל דרג המקצועי במשרד בכפוף לאמור בפסקה  זו 
ייעשה , כל טיפול בפניות הציבור המגיעות ללשכת הנ בחר והנוגע לפעולות המשרד  עליו מופקד הנבחר )ג(

 ; )ב(-ו )  א (ובכפוף ל אמור בנסמן , בתיאום מלא עם הנהלת המש רד  והיחידות המקצועיות
למעט מינויים  ,  עובד בלשכת ה נבחר איננ ו  רש אי לעסוק בענייני כוח  אדם  וב מינויים של  עובדי המדינה )ד(

 . של עובדים במשרת אמון  בלש כת הנבחר
 

02.533 
 פעילות מפלגתית

,  חלים הסייגים והמגבלות על פעילות מפלגתית כעל שאר עובדי המדינהת הנבחרלשכ על עובדי )א(
 ;02.522ים כאמור בפסקה למעט העוזרים הפוליטי

עובדים אלו רשאים לעסוק בפעילות מפלגתית בתחום המשרד או מתקן , בהתאם לחוק, עם זאת )ב(
הנהג רשאי , כך למשל.  לנבחראם זו נעשית במסגרת פעילות מינהלית כסיוע, ממשלתי אחר

המזכיר והעוזרים רשאים , המנהל הלשכ.  ברכב ממשלתי לאסיפה מפלגתיתהנבחרלהסיע את 
אסור להם לעסוק בפעילות , לעומת זאת. להדפיס נאומים מפלגתיים ולתאם פגישות פוליטיות

 ;מצביעים ותרומות,  גיוס תומכים: מפלגתית מהותית וישירה כגון
 נבח ר  חייב להגביל עצמו לתחום הפעילות הממשלתי של ההנבחר שליודגש כי יועץ תקשורת  )ג(

מותר .  במסגרת עיסוקיו הפוליטייםהנבחר בנושאים מפלגתיים שבהם מעורב ואסור לו לעסוק
החברתיות וכיוצא בזה , הכלכליות, ליועץ התקשורת להבהיר בתקשורת את עמדותיו המדיניות

אסור לו , עם זאת.  גם אם אינן נוגעות לתחום הפעולה של המשרד עליו הוא מופקדנבחרה של 
כלפי מוסדות ממשלתיים , ה דברי ביקורת כלפי שרים אחריםלהשמיע בתקשורת או להעביר אלי

 .או ממלכתיים אחרים וכלפי חברי הכנסת
 

02.534 
 הנבחראו יועצים בשכר סמלי בלשכות , העסקת יועצים בהתנדבות

 ;נבחריםבלשכות , יועצים בהתנדבות או יועצים בשכר סמלילהעסיק  ןיא )א(
צים מהסוג האמור רק כאשר כל אפשרות העסקה ניתן יהיה להעסיק יוע, במקרים חריגים בלבד )ב(

 ;ובאישור מראש של נציב שירות המדינה, אחרת אינה ניתנת לביצוע

 ע ל . למעט העוזרים הפוליטיים,  יועצים במעמד קבלנינבחריםאין להעסיק בלשכות , ככלל )ג(
 .מדינה בחוזה העסקה כאמורההיועצים בלשכות אלה להיות עובדי 
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02.535 
 דיווח

עובד . 91.15חלה חובת רישום נוכחות כמפורט בסעיף עובד במשרת אמון בלשכת נבחר  על )א(
ידווח , הנמצא בסמיכות לנבחר או מי שתפקידו מחייב אותו לניידות ולגמישות בעבודתו, כאמור

 ;בפירוט על עבודתו ושעות עבודתו בטופס מיוחד המיועד לכך
 .הל הלשכה יהיו אחראים על קיום הדיווח הזהראש לשכת הנבחר או מנ )ב(

 )6/עד(
 

02.536 
 סיום שירות

 עם .חדלה מיידית העסקתו של עובד הלשכה, ראש הממשלה או הנבחרעם סיום כהונתו של  )א(
וב עובד הלשכה את הלשכה ויחזיר למשרד כל ציוד ממשלתי יעז, סיום כהונת הנבחר כאמור

 ;)פקס וכיוצא  בזה, טלפון, רכב(שקיבל 

השנה הראשונה תפקידו ובמהלך  לא יוכל להתמודד במהלך רעובד במשרת אמון בלשכת נבח )ב(
מגבלה זו  לא  . עליו ממונה הנבחר שמינה אותו לראשונהמשרדבמיום סיום תפקידו על משרה 

, ואשר הנבחר שמינה אותו לראשונה, ד כאמור בלשכת נבחר שסיים את תפקידותחול על עוב
הוראה זו הינה חלק מחוזה ההעסקה של כל עובד בלשכת . סיים את כהונתו באותו משרד

 ;הנבחר

והועסק בדרך של מינוי  , עם סיום תפקידו של עובד לשכת נבחר שמונה מקרב עובדי המדינה )ג(
או למשרה החלופית שנשמרה ,  הוא יחזור למשרתו הקבועה)ג(02.531כאמור בפסקה , בפועל

ושכרו ישולם בהתאם למתח הדרגות הצמוד למשרתו , 18.212בהתאם להוראות פסקה , לו
 ;הקבועה

עובד לשכת נבחר שמונה מקרב עובדי המדינה ופורש מן השירות בתקופת המינוי בפועל  )ד(
תחושב גמלתו , 1970-ל"התש, חוק שירות המדינה גמלאותבנסיבות המזכות אותו בגמלה לפי 

לפי משכורתו החודשית הקובעת בדרגה לה הוא זכאי בסולם הדרגות המקצועי בו הוא מועסק 
 ;ולא לפי משכורתו בעת המינוי בפועל, דרך קבע

בין  , בין בעקבות בחירות, כהונת נבחר הנחיה זו חלה בכל מקרה של סיום -למען הסר ספק  )ה(
 .בעקבות התפטרות אישית ובין מכל סיבה אחרת

 )) 11.10.2005(ו "בת שרי התשס ' מיום  ח,  של ועדת ה ש רים לענייני ביקורת המדינה97/ בק 'החלטה מס ( 
 ))28.10.2012(ג "ב בחשוון התש ע" מיום י5189'  מסחלטת המ משל הה(
 )9/סו()3/עד(
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 ל''ל ומוקבל מנכ'' נושאי משרות אמון אישיות בלשכת מנכ- 02.6
 

 דרך המינוי וההעסקה של 02.61/  כללי 02.60
/  הוראות מיוחדות 02.62/ ל ''עובד לשכת מנכ

  סיום שירות02.63
 

  כללי- 02.60
 

02.601 
ל ומוקב ל "שכת מנכפרק משנה זה קובע את ההוראות השונות בנוגע לאיוש משרות אמון אישיות בל

 . ל"מנכ
 

02.602 
לפי ,  למנות בלשכתול"וקבל מנכומ ")ל"מנכ "-להלן  (משרד ממשלתיב הל כללי של מנזכותו )א(

 "):ל"מנכ לשכת עובדי "-להלן (במסגרת משרות אמון , ל"מנכעובדי לשכת , שיקול דעתו
 ;עוזר/יועץ/יועץ בכיר .1
 ; מנהל לשכה .2
 ;מזכיר .3
 .נהג  .4

, ידי נציבות שירות המדינה-על ייקבעו ל" או מוקבל מנכל"כל לשכת מנכ והיקף המשרות בתקן )ב(
 .בהתאם לתבחינים שתקבע

 
02.603 

 :הוא אחד משני אלה" ל"מוקבל מנכ"לעניין פרק משנה זה 
. ל משרד ממשלתי"נושא משרה שהשכר ותנאי ההעסקה הנלווים לתקן משרתו הם כשל מנכ )א(

ל באופן  "י שנקבעו לו שכר ותנאי העסקה כשל מנכהחלטה זו לא תחול על מ, למען הסר ספק
 ; אישי

מנהל יחידת סמך המועסק בדרגה העליונה של סולם הדרגות הצמוד  למשרתו שאושר על ידי  )ב(
 .ל לעניין זה"נציב שירות המדינה כמוקבל מנכ

 
 

 ל'' דרך המינוי וההעסקה של עובד לשכת מנכ- 02.61
 

02.611 
ובכלל זה , ידי נציבות שירות המדינה-פוף לכללים ולתנאים שייקבעו עלהמינוי למשרות אלה יהיה בכ

 .פי דין-תיאור תפקיד ותנאי סף שייקבעו על
 

02.612 
  וניסיוןהשכלה דרישות
פי -על,  הסף והכישורים הנדרשים למשרהבתנאי נדרש לעמוד ל" למשרת עובד לשכת מנכמועמד

 .מדינה השירותתיאור התפקיד המאושר על ידי נציבות 
 

02.613 
ל מועסקים בחוזה מיוחד לפי רמות שכר מיוחדות שנקבעו בתיאום בין נציבות "עובדי לשכת מנכ
 .וכפי שיעודכנו מעת לעת,  והסכמי עבודה במשרד האוצרהממונה על השכרשירות המדינה ו

 
02.614 
אינו נדרש לוותר על ,  בדרך של מינוי בפועלמועסק ל" קבוע המתמנה לתפקיד עובד לשכת מנכעובד

 הוא רשאי לחזור לתפקידו הקבוע בהתאם לפסקה  ל"המנככתב המינוי ועם סיום תפקידו בלשכת 
18.212. 

 
02.615 
יקבל את השכר שנקבע למשרה זו בהתאם  , ל"מנכתמנה בפועל לתפקיד עובד לשכת  קבוע המעובד

 .24.551 לסייגים המפורטים בפסקה ובכפוף 24.516לפסקה 
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 וחדות הוראות מי- 02.62
 

02.621 
  ביצוע של המשרד  בפעולות מעורבות

ולא ור  אחרי ותו   , לצורך   כך. ל במילוי  תפקידו"ל יפעלו כ זר ו עו האר וכה  של  המנכ"עובדי לשכת מנ כ )א(
ל להיו ת מעורבים בעבודת   "ר שאים עובדי לשכת מנכ, ל על פעילות המשרד"המקצועית של המנכ

או  לה שתתף בוועדות  מקצועיות כנציגי  ,  שלובפעולות הביצוע, הגורמים המקצועיים של המשרד
בפעולות בי צוע , ל  לי טול  חלק כלש הו"חל אי סור על עובדי ל שכת מנכ,  למרות  האמור;  ל"המנכ

א לא  ,  ל ה משרד מנוע מל קחת חלק באותן פעולות בשל  ניגוד עניינים"במשרד במקרים בהם מנכ
 ;ידי היועץ המשפטי של המשרד-אם ניתן  אישור   לכך על

וחל , ל לא ישולבו בהירארכיה הניהולית של המשרד"עובדי לשכת מנכ,  זאתיחד עם )ב(
 ;עליהם איסור ליתן הוראות והנחיות לדרג המקצועי במשרד

, ל איננו רשאי לעסוק בענייני כוח אדם ובמינויים של עובדי המדינה"עובד בלשכת מנכ )ג(
 .ל"למעט מינויים של עובדים במשרת אמון בלשכת המנכ

 
02.622 

 לות מפלגתיתפעי
 .ל חלים כל הסייגים על פעילות מפלגתית כעל שאר עובדי המדינה"על עובדי לשכת מנכ

 
02.623 

 בשכר סמלי או במעמד קבלני, איסור העסקת יועצים בהתנדבות
 .או במעמד קבלני, בשכר סמלי, בהתנדבות יועצים  ל" להעסיק בלשכת מנכאין

 
02.624 

 משרדיים- בין במכרזים פנימיים אוהשתתפות
אינו רשאי  ,  מחוץ לשירות המדינההתמנה אשר ל" במשרת אמון בלשכת מנכעובד )א(

עובד במשרת , יחד עם זאת.  המדינהבשירות משרדיים -להתמודד במכרזים פנימיים או בין
 זכאי להתמודד במכרזים פנימיים או יהיהאשר עונה על התנאים המצטברים הבאים , אמון
 : משרדיים-בין

 ;שש שנות כהונה רצופות בתפקיד השלים .1
 ; שוניםלים"מנכ או מוקבלי לים" בכפיפות לפחות לשני מנכהועסק .2
 . בבחינות שייקבעו על ידי נציבות שירות המדינהעמד .3

מכרזים ,  תנאי תחרות שוויונייםיישמרו מנת למנוע ניצול לרעה וכדי להבטיח כי על )ב(
ייערכו על ידי  ,  באותו משרדל"מנכמשרדיים בהם משתתף עובד לשכת -פנימיים או בין

 ;נציבות שירות המדינה
אינם חלים ,  בשירות המדינהבמכרזיםיובהר כי הסייגים להתמודדות ,  הסר ספקלמען )ג(

 . בדרך של מינוי בפועלהמדינהבמקרה בו מועסק במשרת אמון עובד מקרב עובדי 
 

02.625 
 דיווח

עובד כאמור הנמצא בסמיכות . 91.15רט בסעיף  חלה חובת רישום נוכח ות כמפול"מנכעל עובד לשכת  )א(
ידווח בפירוט על  ,  או מי שתפקידו מחייב אותו לניידות  ולגמישות בעבודתול"ל ומוקבל מנכ"מנכל

 ;עבודתו ושעות  עבודתו בטופס מיוחד המיועד לכך
 . אחראי על  קיום הדיווח הז ההמנהל הלשכה י הי )ב(

 )6/עד(
 

  סיום שירות- 02.63
 

02.631 
ידי -על, או לחיל ופין,  ה ממונהל"ידי המנכ- ייקבע עלא מון במשרת ל" שירותו  ש ל עובד לשכת מ נכסיום )א(

   ;נציבות שירות ה מדינה
 ;  העסקתו של עובד הלשכ ה בלשכתומיידיתחדלה  ,  ל"עם סיום כהונתו  של  המנכ,  מקוםמכל )ב(
  ציוד ממשלתיכליעזוב עובד הלשכה את הלשכה ויחזיר למשרד ,  כאמורל"עם סיום כהונת המנכ )ג(

 ).פקס וכיוצא בזה, טלפון, רכב(שקיבל 
 )17.2.2013ג "באדר התשע'   מיום ז5367' החלטת ממ שלה  מס(
 )4/עד(
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  תנאי העסקה- הודעה לעובד - 02.7
 

/  חובת המעסיק 02.72/  חלות וכללים 02.71
 מסירת מידע על 02.74/  הודעה על שינוי 02.73
 עובדים

 
  חלות וכללים- 02.71

 
02.711 

קובע , 2002-ב"התשס, ) והליכי מיון וקבלה לעבודהתנאי עבודה ( ולמועמד לעבודה לעובד הודעהחוק
 .העסקתוובד הודעה מפורטת בכתב על אודות את החובה למסור לע

 )15/עה(
 

02.712 
 . זה יחול על כל העובדים בשירות המדינהחוק

 )9' ס, ל"הנ חוקה(
 

  חובת המעסיק- 02.72
 

02.721 
 פרק משנה זה לא יאוחר משלושים ימים מהיום לפיימסור לעובד ,  או מי שהוסמך לכך על ידיוהאחראי

 . תנאי העבודהאת שבה יפרט  בכתבהודעה, שהתחיל לעבוד
 )1' ס, ל"הנ חוקה(
 

02.722 
 : של העובד בעניינים אלההעבודה יפורטו תנאי בהודעה )א(

 ; וזהות העובדמעסיק הזהות .1
 היה ; תקופת העבודה- תחילת העבודה ואם חוזה העבודה הוא לתקופה קצובה תאריך .2

 ;מעסיקת היציין זא, חוזה העבודה שלא לתקופה קצובה
 ; עיקרי התפקידתיאור .3
 ; שמו או תואר תפקידו של ממונה ישיר על העובדציון .4
 נקבע  כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלום השכר ואולם אם סך .5

 ; דירוג העובד ודרגתו-מכוח הסכם קיבוצי או לפיו , פי דירוג-לשכר עבודתו ע
 ;הענייןלפי , העבודה הרגיל של העובד של יום העבודה הרגיל או שבוע אורכו .6
 ; המנוחה השבועי של העובדיום .7
 פירוט וכן,  ושל העובד בעבור תנאים סוציאליים של העובדמעסיק תשלומים של הסוגי .8

ואולם אם התחיל ,  מעביר בפועל את התשלומים האמוריםמעסיקהגופים שאליהם ה
 ימסור על כך הודעה נפרדת  , להעביר בפועל את התשלומים לאחר מסירת ההודעהמעסיק
 ;לעובד

 כמשמעותוצד להסכם קיבוצי ,  שהוא חבר בומעסיקים מעביד שהוא או שארגון לגבי .9
 -המסדיר את תנאי העבודה של העובד  , 1957-ז"התשי, קיבוציים הסכמים חוק ל1בסעיף 

 . לאותו הסכם והמען לפניה אליו שהוא צדהעובדיםשם ארגון 
צ ו  ,  זכות המוקנית לעובד מכוח כל דיןמכל ההודעה יצוין כי אין באמור בה כדי לגרוע בנוסח )ב(

 ; או חוזה אחר הנוגע לתנאי עבודתו חוזה עבודה,הסכם קיבוצי, הרחבה
משכורת ( שלפיו משולם השכר הבסיסגם את ,  לציין על גבי ההודעה כאמור בפסקה זויש )ג(

ותשלום בשווה כסף , ) קיבולתשכרשכר תוצרת או , שכר שבוע, שכר שעה, שכר יום, שיתחוד
ולעניין ; אם הוסכם על דרך תשלום זו, ושיעורו, 1958-ח"התשי,  הגנת השכרחוק ל3לפי סעיף 

 ; התשלוםשיעורגם  -תשלום בשווה כסף בשיעור קבוע 
 נפרדת על הודעה, )2876 מדף( בטופס למלא בדבר פירוט תנאי העבודה לפי פסקה זו יש הודעה )ד(

 ).2877 מדף(יש למלא בטופס לעיל  8)א(תנאים סוציאליים כאמור בנסמן 
-ב "התשס, )צורת הודעה ופרטיה) (תנאי עבודה(לעובד  הודעה תקנותל) 2 (2-ו) 1(2תקנה ) (2'  ס,ל"החוק הנ(

2002 ( 
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  הודעה על שינוי- 02.73

 
02.731 

או מי ,  האחראיימסור, 02.722 כאמור בפסקה בהודעה שינוי בתנאי העבודה של העובד כפי שפורט חל
,  לעניין זה ;  לו על השינוישנודעם  יום מהיו30שהוסמך לכך על ידיו הודעה על כך לעובד בתוך 

 : למעט אלה-" שינוי"
 ; הנובע משינוי בדיןשינוי )א(
 ;5)א (02.722 פסקה חייב לגביהם בהודעה לפי שהוא מכוח הדין או מכוח הסכם תשלומים עדכון )ב(
  שכר העבודה פירוט -"  שכרתלוש"לעניין זה ;  המופיע בתלוש השכר של העובדשינוי )ג(

,  הגנת השכרלחוק 24והסכומים שנוכו מהשכר שחובה למסור לעובד לפי הוראות סעיף 
 .1958-ח"התשי

 ).2878 מדף( בטופס למלא על שינוי בתנאי העבודה כאמור בפסקה זו יש הודעה
 )3' ס, ל"הנ חוקה(
 

02.732 
לגבי עובד שהתחיל את עבודתו אצלו לפני  ,  זהאו מי שהוסמך לכך על ידיו לפי חוק ,  האחראיחובות

 : שינויים אלהעליויחולו , )21.6.2002(תחילתו של חוק זה 
 ; מהיום שהעובד דרש זאת בכתבתחול 02.721 כאמור בפסקה החובה )א(
) א( עליו ואולם לגבי עובד שלא דרש הודעה כאמור בנסמן תחול 02.731 כאמור בפסקה החובה )ב(

 ימסור, 02.722 העובד בפרט מהפרטים המנויים בפסקה שללעיל וחל שינוי בתנאי העבודה 
;    השינויעל יום מהיום שנודע לו 30 על ידיו הודעה על כך לעובד תוך האחראי או מי שהוסמך

 ).ג(-)א(  02.731 בפסקה המפורטים זה שינוי למעט אלה לעניין
 )10'  ס,ל"הנ חוקה(
 )31/סב(

 
  מסירת מידע על עובדים- 02.74

 
02.741 

,  עובדיםקבוצת, אין להעביר לידי עובד,  האמור לעיל בפרק משנה זה בדבר הודעה לעובדמלבד )א(
,  הכלכלימצבםרבות נתונים על ל, לנציגיהם או לכל גורם אחר מידע אישי אודות עובדים

 ;תנאי עבודתם ומעמדם, הכשרתם המקצועית
  ספר  הכנתהעברת מידע אודות עובדים בשירות המדינה מותרת לצורך ,  אף האמור לעילעל )ב(

קביעת גופים  ( הפרטיות הגנת צוהכל לפי ,  המדינהעובדי להסתדרות לבחירות  בוחרים
 .1981-א"התשמ,  הפרטיותהגנת חוק מכוח 1986-ו"התשמ, )ציבוריים

 )10/סז(
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  הנהלת ענייני העובדים- 03 פרק
 זה מובא פירוט הגופים ובעלי התפקידים  בפרק

הקשורים בהנהלת ענייני העובדים בשירות 
יחידות הסמך , משרדי הממשלה: והם, המדינה

כמו כן מובאות בפרק זה  . והיחידות המינהליות
, י עבודההוראות בדבר פניות עובדים בעניינ

ביקורת ניהול משאבי אנוש במשרדים ומעקב 
 .אחר ביצוע הסכמים

  – מבוטל - 03.1

 )7/סה(
 

  משרדי הממשלה ויחידותיהם- 03.2
 

/   יחידת סמך 03.22/  משרד ממשלתי 03.21
/  מוסד מחקר 03.24/  יחידה מינהלית 03.23
 03.26/  ניהול משאבי אנוש במשרדים 03.25

 הממונה על מעמד 03.27/ אצילת סמכויות 
 האישה במשרדים

 
  משרד ממשלתי- 03.21

 
03.211 

בהגדרת משרד ממשלתי נכללים גם  . משרד ממשלתי הוא יחידה בשירות המדינה שבראשה עומד שר
 .משרדי הכנסת והלשכה של מבקר המדינה, לשכת נשיא המדינה

 )1'  ס, 1959-ט '' התשי, )מינויים(חוק שירות המדינה (
 

03.212 
 .לבטלם ולהקים משרדים חדשים, לחלקם, לאחד משרדים, באישור הכנסת, הממשלה רשאית

 ))ג(31' ס,  הממשלה:  חוק יסוד(
 

03.213 
למעט תפקיד ראש , לשנות את חלוקת התפקידים בין השרים, באישור הכנסת, יתהממשלה רשא

כולה , פי חוק-או חובה המוטלת עליו על, פי חוק לשר אחד-וכן להעביר סמכות נתונה על; הממשלה
 .ולהעביר שטחי פעולה ממשרד למשרד, לשר אחר, או מקצתה

 ))ד)(ב )(א(31' ס,  הממשלה: חוק יסוד(
 )7/סה(
 

03.214 
ניתן לשנות תואר זה בכל מקום  , המופיע בחוק או בתקנות, או של עובד המדינה, שונה תוארו של שר

 .1940, )שינוי תארים(הוראות פקודת פקידי הממשלה פי -על,  בתקנותשבו הוא מופיע בחוק או
 

  יחידת סמך- 03.22
 

03.221 
ובכלל זה הסמכות , יחידת סמך היא יחידה שהוענקו לה סמכויות מינהליות מהסמכויות של המשרד

 .ד בקשר ישיר עם נציבות שירות המדינהלעמו
 

03.222 
להעניק ליחידה מסוימת מעמד ש ל  , פי בקשת מנהל כללי של משרד-על, נציב שירות המדינה רשאי

לעניין הענקת סמכות . ובכלל זה להתנות תנאים לעניין קביעת מעמדה של יחידה כאמור, יחידת סמך
יש צורך באישור , 1963-ג"התשכ, )משמעת(חוק שירות המדינה ליחידת סמך  בנושא משמעת לפי 

 .ועדת שירות המדינה
 )25/טס(
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03.223 
 :03.222 פי פסקה-ים הבאים ישמשו הנחיות להענקת מעמד של יחידת סמך עלהנתונ

היקף פעולותיה של היחידה ומספר עובדיה מצדיקים קיום צוות מיוחד לטיפול עצמאי בענייני   )א(
 ;העובדים

 ;ובדיםקיימים ביחידה כלים מינהליים נאותים לניהול יעיל ועצמאי של ענייני הע )ב(
תחומי הפעולה ודרכי הביצוע של היחידה מיוחדים במינם ואינם משולבים עם פעולות יחידות  )ג(

 .במידה מספיקה לאפשר טיפול עצמאי בענייני העובדים, אחרות של המשרד
 

03.224 
 ובכלל זה להתנות תנאים  ,מנהל כללי המבקש להעניק מעמד של יחידת סמך ליחידה מיחידות משרדו

יפנה בבקשה בכתב אל נציב שירות המדינה ויפרט בה את הנימוקים , ן הענקת מעמד כאמורלעניי
 .03.223לבקשה וכן את פרטי הנתונים לפי פסקה 

 )28/סב(
 

03.225 
, פי המלצת המנהל הכללי של המשרד-על, קבעי, יחידה מעמד יחידת סמךמדינה ל נציב שירות ההעניק

,  למעט סמכויות המוענקות לשר או למנהל הכללי בלבדאת הסמכויות המינהליות המוענקות לה
 .או בהוראות אחרות, ר"סמכויות שנשללו במפורש מיחידות סמך בתקשי

 )28/סב(
 

03.226 
פי המלצת -על, נציב שירות המדינה רשאי בכל עת להרחיב או לצמצם את הסמכויות של יחידת סמך

 .מנהל כללי של משרד או בהסכמתו
 )28/סב(
 

03.227 
פי  -כולו או חלקו על, ציב שירות המדינה רשאי בכל עת לבטל מעמד יחידת סמך שהוענק ליחידהנ

 .בקשת מנהל כללי של משרד או בהסכמתו
 )28/סב(
 

  יחידה מינהלית- 03.23
 

03.231 
פי בקשת מנהל כללי של משרד להעניק מעמד של יחידה מינהלית -על, ינציב שירות המדינה רשא

אשר היקף פעולותיה ומספר , ליחידה בעלת הכלים המינהליים המספיקים לטיפול רצוף בענייני עובדיה
 .בענייני העובדים ביחידה, עובדיה מצדיקים קיום קשר ישיר עם האחראי במשרד או ביחידת הסמך

 )28/סב(
 

03.232 
ובע ת  , חלוקה זו תיעשה. האחראים יחלקו את המשרדים ואת יחידות הסמך לרשת של יחידות מינהליות

ותותאם במידת האפשר למבנה הארגוני של המדינה לאחר התייעצות עם נציבות שירות , תשונה, הצורך
 .ל יחידת הסמךהמשרד או ש

 
03.233 

בפיקוחם ובהדרכתם של , היחידות המינהליות תפעלנה במסגרת סמכויותיהן בענייני ניהול עובדים
 .האחראים

 
03.234 

אלא אם נקבע במפורש דבר , היחידות המינהליות לא תעמודנה בקשר ישיר עם נציבות שירות המדינה
 .ר"אחר בתקשי

 
03.235 

הסמכות . רשאי הוא לאצלה לעובדים אחרים באותה יחידה, נהל יחידה מינהליתסמכות הניתנת בידי מ
 .בדרך שיקבע מנהל היחידה, תאצל בכתב ודבר אצילתה יובא לידיעת עובדי היחידה
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  מוסד מחקר- 03.24
 

03.241 
פי המלצת -על, ידי נציב שירות המדינה-יחידה או מוסד שאושרו כמוסד כזה על

 . קר ופיתוחהוועדה למח
-  "מוסד מחקר"

 
03.242 

יפנה בבקשה אל נציבות שירות , מבקש אחראי כי יחידה או מוסד במשרדו יוכרו כמוסד מחקר )א(
 ;לוועדה למחקר ופיתוח הבקשה תוזו תעביר א, המדינה

משרד  המדען הראשי של : הם") הוועדה למחקר ופיתוח"-להלן(חברי הוועדה למחקר ופיתוח  )ב(
המדען הראשי ש ל  ; והתעסוקה, משרד התעשיה המסחרהמדען הראשי של ; המדע והטכנולוגיה

 . המשרד הרלוונטי  ונציג נציבות שירות המדינה
 

03.243 
מוסד מחקר אם יחידת  אישור תמליץ על, וח בקשה להכיר מוסד מחקרת למחקר ולפיוועדהקיבלה ה

 :תפקידו העיקרי הוא
 ;השגת ידיעות בסיסיות חדשות )א(
 ;החלה מקורית של ידיעות חדשות על פתרון בעיות מעשיות )ב(
 ;או של מערכת מכשירים, צירוף מקורי של ידיעות קיימות לשם פיתוח או שכלול של מכשיר )ג(
 או שינוי מקורי המשפר תהליך ,חדש ומקורי) הנדסי, רפואי, חקלאי, תעשייתי(פיתוח תהליך  )ד(

 ;קיים
ואם הפעולות דלעיל נעשות בדרך , פיתוח מוצר חדש או שכלול מהותי ניכר של מוצרים קיימים )ה(

של איסוף נתונים כמותיים , השיטה המדעית של ניסוח מדויק של הבעיה או התופעה הנחקרת
של תכנון , פעה הנחקרתשל ניסוח תיאוריה המסבירה את התו, באופן שניתן לחזור עליהם בנקל

)  במידת הצורך(של שינוי התיאוריה , וביצוע של ניסיונות שתפקידם לבדוק את נכונות התיאוריה
של סיכום הניסיונות וקביעת עובדות ותפיסות חדשות העשויות להביא , כתוצאה מהניסיונות

 ;להבנת הבעיה הנחקרת וגם לפתרונה
חקרית ובכלל זה מערך כוח אדם מתאים לייזום הוכחת יכולת ביצוע מחקרית וקיום תשתית מ )ו(

  .וביצוע מחקרים
 

03.244 
נציבות שירות המדינה , וח תעביר את המלצותיה להחלטת נציב שירות המדינהתלמחקר ולפיהוועדה 

 .מוסד מחקרב החלטת נציב שירות המדינה בדבר הכרה תתודיע לאחראי א
 )18/סה(
 

  ניהול משאבי אנוש במשרדים- 03.25
 

03.251 
 סגן מנהל כללי בכיר למינהל ומשאבי אנוש

כפוף מינהלית במישרין למנהל ) "האחראי" –להלן (סגן מנהל כללי בכיר למינהל ומשאבי אנוש  )א(
 .הכללי של המשרד

ומונחה על ידו בנושאים הנוגעים לסמכויות נציב שירות כפוף מקצועית לנציב שירות המדינה 
 .המדינה

בנושאים שבתחום טיפולה של , התעוררו חילוקי דעות בין מנהל כללי של משרד לבין האחראי
 . יובא הנושא להכרעת נציב שירות המדינה-נציבות שירות המדינה 

,  קידום איכות ומצוינות, הדרכה, משאבי אנוש: האחראי נושא באחריות כוללת בתחומים הבאים )ב(
,  הנדסת ייצור, מ"בנא, תקציב תפעולו של המשרד לרבות תכנון ותקצוב, ניתוח מערכות מינהל
 .כן עשוי הוא למלא תפקידים נוספים כפי שתיקבע הנהלת המשרד: שירותי רווחה וביטחון

 :להלן תפקידיו וסמכויותיו העיקריים
איכ ות  , הדרכה, תכנון תקצוב, משאבי אנוש: תניהול העובדים ביחידות הכפופות לו ישירו .1

שירותי רווחה וביטחון וכן יחידות המטפלו ת  , הנדסת ייצור, מ"בנא, ש"או, ומצוינות
 ;בנושאים מיוחדים שבאחריותו

בתיאום עם הנהלת המשרד , קביעת מדיניות משאבי אנוש של המשרד וסדרי העדיפויות בו .2
שיא כוח אדם , חוק התקציב, ירות המדינהובמסגרת ההנחיות הכלליות של נציבות ש

 ;בתקציב ובמסגרת התקציב העסקת כוח אדם ארעי
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 ;אחריות להכנת הצעת התקציב של המשרד ולתפעולו .3
ותיאורי  , דירוגים, לרבות דרגות, אחריות לגיבוש והכנת תקן כוח האדם של המשרד .4

 המשתנים של תפקידים לתחומי הפעולות השונות ברמת המטה והשדה ובהתאם לצרכים
 ;המערכת והטיפול בנושאים אלה בנציבות שירות המדינה

 ;אחריות להכנת מערך כוח אדם לשעת חירום ולהפעלתו בעת הצורך .5
אחריות לגיבוש נהלים והנחיות בדבר נהלי וסדרי העבודה במשרד וביחידות המינהליות  .6

 ;ןולהכנת תכנית העבודה השנתית במשרד היחידות במשרד ופיקוח על ביצוע
אלא אם מונה (ר " בתקשי60אחריות על קידום האיכות והמצוינות בהתאם להוראות פרק  .7

 ;)ל בעל תפקיד מקביל אחר"ידי המנכ-לכך על
מילוי מקו ם  , גיוס עובדים ותנאי העסקתם בהתאם לנהלים. אחריות למילוי משרות פנויות .8

 ;הפסקות עבודה ופרישת עובדים. בדרגהקביעת דרגה וקידום עובדים , ומינוי בפועל
 ;פיקוח על החלת הוראות הסכמי העבודה על עובדי המשרד .9

 ;יר"אחריות לסדרי משמעת במשרד וקיום הוראות החוק והתקש .10
לפיתוח כישוריהם  ,רכי השתלמות והדרכה משלימה של עובדי המשרדואחריות לאיתור צ .11

 ;והעלאת רמתם המקצועית
 ;במסגרת מדיניות המשרד ונציבות שירות המדינה, טיפול ישיר בסגל הבכיר .12
 ;פיתוח גאוות יחידה בכל הרמות .13
 ;פיתוח שירותי רווחה לעובדי המשרד .14
 ;שקידה על פיתוח קריירה מקצועית ותפקודית לעובדי המשרד .15
חום משאבי אנוש בנושאים הנוגעים תייצוג המשרד בפני גורמים ממלכתיים וציבוריים ב .16

 ;ידי הנהלת המשרד-אחרים שהוטלו עליו עלובנושאים , לכלל המערכת
  .ייצוג המשרד בפני נציגויות העובדים .17

 )4/סז(
 

03.252 
  למינהל ומשאבי אנוש ביחידת סמך כללי בכירמנהל יחידת סמך או סגן מנהל
אלא אם נקבע , כדין האחראי לגבי עובדי המשרד, בי עובדי יחידת הסמךדין בעלי תפקידים אלה לג

 .במפורש אחרת
 )36/נז(
 

03.253 
,  של כל משרד) משאבי אנוש(או מנהל תחום ) משאבי אנוש(או ממונה ) משאבי אנוש(מנהל מחלקה 

תפקידיו  . פוף לאחראי או למנהל יחידת הסמך הכל בהתאם לעניין ופועל בהתאם להנחיותיו הכלליותכ
 :ויוסמכויות

פי מדיניות המשרד והנחיות נציבות שירות -על, אחריות לביצוע הטיפול בפרט של עובדי המשרד )א(
 ;למעט הסגל הבכיר, המדינה

 ;משרדברירה וקליטה של עובדי ה, מיון, ריכוז הטיפול בגיוס )ב(
,   ותנאי השירות של עובדי המשרדכוח אדםרכי ומתן סיוע לאחראי ולהנהלת המשרד בגיבוש צ )ג(

 ;לרבות דרגות ודירוגים
 ;דירוגים ותיאורי תפקידים, לרבות דרגות,  של המשרדכוח אדםהשתתפות בהכנת הצעת תקן  )ד(
 ;משאבי אנושאחריות למערכות הרישום והדיווח בתחום מינהל  )ה(
למות לעובדים בתחו ם  ת ולממונה על ההדרכה בגיבוש תכניות הכשרה והשמתן סיוע לאחראי )ו(

 ;משאבי אנושמינהל 
ידי הממונים עליהם וקיום מעקב אחר -אחריות לביצוע הערכות תקופתיות של עובדי המשרד על )ז(

 ;למעט הסגל הבכיר, יישום הלקחים המתחייבים מכך
 .טיפול בפרטייצוג המשרד בפני גורמים ממלכתיים וציבוריים בתחום ה )ח(

 .או הנהלת המשרד/ידי האחראי ו-העובד עשוי למלא תפקידים נוספים כפי שייקבע על
 )18/נז(
 

03.254 
מנהל כללי יודיע לנציבות שירות המדינה על כל מינוי של ממלא מקום לאחראי ועל כל שינוי שיחול 

 .ויציין בהודעתו את דרגתו של כל ממלא מקום כזה, במינוי זה
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  אצילת סמכויות- 03.26
 

03.261 
לאצול בכתב לעובד אחר של משרדו כל סמכות מסמכויותיו , האחראי רשאי בתנאים ובסייגים שייקבע

 את  - בדרך שיקבע -האחראי יביא לידיעת עובדי המשרד . למעט הסמכויות הבאות, ר"לפי התקשי
 .פירוט הסמכויות שאצל לפי פסקה זו

 ).03.262ראה גם פסקה (, ינו רשאי לאצלן לאחרואלו הסמכויות אשר האחראי א
 

                                                                  הסמכו ת הפסקה  
 ) כולל (22 עד 19ב מינוי מדרגה להוציא כת  15.111

 לעשות חוזה מיוחד   15.2
 לקבוע שכר לפי תעריף של איגוד מקצועי לקבוצת עובדים   24.142
 ל לעובדים שאין להם מקום עבודה קבוע "לקבוע קצובת אש  26.242
 לפנות אל נציבות שירות המדינה בעניין שכר עידוד   27.704
 לטפל בעבירות פליליות ובעבירות משמעת   45.121
 לשקול את האמצעים שיש לנקוט נגד עובד שעבר על המשמעת   45.213
 טרה במקרה של עבירה פלילית לפנות אל המש  45.321
 ל "להודיע לנציבות שירות המדינה על מקרה כנ  45.322
 להעביר בקשה לטיהור שם   45.411
 לפנות אל נציבות שירות המדינה בבקשה להשעות עובד   46.212
 להודיע לעובד על השעייתו   46.221
 להודיע לעובד על תום השעייתו   46.236
 לבדוק העסקת עובד בהיתר   52.352
 פי חוזה מיוחד -להפסיק העסקתו של עובד על  82.252
להודיע לעובד ; 82.510הפרישה כמשמעו בפסקה  לגיל 60להוציא לקצבה עובד בין גיל להציע   82.521

  הפרישה ולנמק בפני נציבות שירות המדינה את ההוצאה לקצבה לפני גיל
 )14/סז(         

 
03.262 

,   ומעלה19לאצול בכתב לעובד אחר של משרדו שדרגתו , האחראי רשאי בתנאים ובסייגים שייקבעו
 :את הסמכויות המפורטות להלן, בדירוג המינהלי ובדרגות מקבילות בדירוגים המקצועיים

 
 הסמכות                                                                        הפסקה  
 להעלות בדרגה עובד לפי חוזה מיוחד בהתאם לתקן ולכללים   15.262
 להורות על העלאת עובד בדרגה  21.224
 ר "להמליץ להעלות בדרגה עובד שדרגת משרתו בתקן הועלתה אולם אינו ממלא אחר דרישת התקשי  21.233
 לנמק החלטה על משך שהייה של עובד בדרגה   21.241
 לאשר העסקה בשעות נוספות   27.311
 פי הצהרה אישית -לצמצם או להפסיק היעדרות מפאת מחלה על  33.224
 ורת לאשר חופשה ללא משכ  33.431
 לתת היתר לעבודה פרטית בשכר   42.412
 להודיע לעובד על פיטורים   82.352

 )14/סז(  
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 דים הממונה על מעמד האישה במשר- 03.27
 

03.271 
 או ביחידת הסמך/במשרד ו) "הממונה "– להלן(ממונה על מעמד האישה 

על עובדת המועסקת , או ביחידת הסמך יוטל תפקיד הממונה על מעמד האישה/בכל משרד ו )א(
וזאת בנוסף לתפקידה הנוכחי ובתנאי שרמת משרתה אינה נמוכה , בשירות שלוש שנים ומעלה

 ;בדרגה מקבילה בדירוגים המקצועיים בדירוג המינהלי או 19מדרגה 
. שהיהממונה תהייה כפופה למנהל הכללי או למנהל יחידת הסמך בכל הנוגע לתפקיד מעמד הא )ב(

הכפיפות תהיה לאחראי במשרד או ביחידת , במקרים מיוחדים ובאישור נציבות שירות המדינה
צוג הולם וקידו ם  יליישא באחריות הכוללת יהסמך ובלבד שהמנהל הכללי או מנהל יחידת הסמך 

 ;הנשים במשרדו
 . שירות המדינהקידום ושילוב נשים בנציבותהממונה תהיה כפופה מקצועית לממונה על  )ג(

 )7/שס(
 

03.272 
 קורס הסמכה לממונה על מעמד האישה

ידי נציבות -ידי נציבות שירות המדינה או סיום קורס מקביל שיוכר על-ה המאורגן עלקורס הסמכ )א(
 ;שירות המדינה

 ;חובת הממונה לסיים קורס להסמכה כאמור לעיל )ב(
תתחייב להשתתף בקורס , תפקיד בלי שסיימה את קורס ההסמכה כאמור לעיל לעובדת שמונתה )ג(

 עובדת שלא עמדה בהתחייבות או לא סיימה .ים לאחר מועד מינויהיתקיההסמכה הראשון ש
 .מינויה יופסק, בהצלחה את הקורס האמור

 )7/שס(
 

03.273 
 בחירת הממונה על מעמד האישה

 :הממונה על מעמד האישה במשרד או ביחידת הסמך תיבחר באחת מדרכים אלה
,  ה לתפקידעובדת מתאימ, יעצות עם נציבות שירות המדינהילאחר הת, הנהלת המשרד תבחר )א(

 ;ותביא את הבחירה לאישור נציבות שירות המדינה
האחראי במשרד או ביחידת הסמך יפרסם את דבר היות התפקיד פנוי באופן שיגיע לידיעת כל   )ב(

 ;עובדות המשרד בארץ
, האחראי במשרד יעודד את העובדות העונות לדרישות התפקיד להציע את מועמדותן לתפקיד )ג(

יעצות עם נציבות שירות יקוים ועדת בחירה בהרכב פנימי לאחר התתן ואם יראה זאת לנכו
 ;אשר תבחר במועמדת המתאימה ותביא את הבחירה לאישור נציבות שירות המדינה, המדינה

על האחראי במשרד או ביחידת הסמך להביא לידיעת כל העובדים במשרד או ביחידת הסמך את  )ד(
 .על מעמד האישה דבר מינויה של העובדת לתפקיד הממונה

 )7/שס(
 

03.274 
 מניעת ניגוד עניינים

 לתפקיד הממונה עלול   תפקידה הקבועיןאם ב, אין להטיל את תפקיד הממונה על מעמד האישה
 .'בוועד העובדים וכו העסקה במחלקת משאבי אנוש או חברות:  ניגוד עניינים כגוןלהיווצר

 )16/נח(
 

03.275 
 מעמד הממונה

באישור  נציבות ,  בכל  פעםניתן להארכה לתקופה של שנתיים . הממונה הוא לשנתייםמשך מינוי )א(
 ;שירות  המדינה

ושילוב קידום  ללממונה ע דוחות ונתונים, ת עבודהו תכני,שישה חודשים אחת לתעבירהממונה  )א(
 ; בנציבות שירות המדינהנשים

תהיה ,  03.272בפסקה  או קורס הסמכה  מקביל כאמור  , עובדת שתסיים את קורס ההסמכה )ב(
, )במתכונת  של  דרגה  בתקופת  מינוי בפועל(זכאית לדרגה זמנית  אחת  נוספת  מעל  דרגתה  

ביום הדרגה הזמנית תתבטל . וכל  זמן שהיא ממלאת את התפקיד של הממונה על מעמד האישה
 .סיום תפקידה כממונה על מעמד האישה

 )16/נח(
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  יחסי המשרדים והיחידות עם נציבות שירות המדינה- 03.3
 

  נוהל פניות משרדים ויחידות03.31
 

  נוהל פניות משרדים ויחידות- 03.31
 

03.311 
עובדים רשאים לפנות במישרין ; האחראים בלבד מוסמכים לפנות אל נציבות שירות המדינה במישרין

וכן א ל ; 01.072 ראה פסקה -ר או על תיקוניו "התקשיאל נציבות שירות המדינה רק בעניין הערות על 
 .03.43 ראה סעיף -הלשכה לפניות העובדים 

 
03.312 

מוסמך לפנות אל נציבות שירות המדינה , שאושר לה מעמד של יחידת סמך, האחראי של יחידה
 .יות שאושרו ליחידתובמישרין רק בעניינים שבתחום הסמכו

 
03.313 

יפנה אל נציבות שירות המדינה רק באמצעות , שלא אושר לה מעמד של יחידת סמך, מנהל יחידה
: לדוגמה(המדינה למעט עניינים שבהם נקבע כי יחידה תפנה במישרין אל נציבות שירות , האחראי

 ).2717, 2716מדף (ים אישיים משלוח עותק של טופסי הודעה על שינויים בשיבוץ והודעה על שינוי
 

03.314 
בעניין אישי של עובד או של מועמד , בכל פנייה אל נציבות שירות המדינה או אל משרד אחר )א(

 תחילה ואחריו שם פרטי, חייב הפונה לציין את שמו המלא של העובד או של המועמד, לשירות
לרבות ספרת , כן יש לציין את מספר הזהות המלא של העובד או של המועמד. שם המשפחה

 ;כך שייווצר מספר בן תשע ספרות, הביקורת
אם יש צורך לכלול במכתב , אולם, יש לכלול במכתב אחד פנייה בדבר עובד אחד, כלל בדרך )ב(

 במספר עותקים כמספר העובדים שבהם יש לשלוח את המכתב, אחד פנייה בדבר כמה עובדים
 .לעיל) א(דן המכתב ולציין את מספר הזהות של כל עובד כאמור בנסמן 

 
03.315 

, שינוי במעמד עובדים, פרישה מן השירות, בעניין קבלת עובדים, בכל פנייה אל נציבות שירות המדינה
 .סודר של המשרה הנדונה בתקן חייב הפונה לציין את המספר ה,מכרזים על משרות פנויות ודומיהם

 
03.316 

אלא אם יש הכרח למסור , ר"פי הוראות התקשי-אין לשלוח מכתבי לווי לטפסים המועברים על
, אם לא הוקצה מקום לציון השולח או המקבל בגוף הטופס, הסברים שאין להוסיפם במסגרת הטופס

 .יש לציינו בו

03.311 - 03.316
  הנהלת ענייני העובדים- 03פרק 
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  פניות עובדים בענייני עבודה- 03.4
 

/   פניות בתוך המשרד 03.42/  חלות 03.41
 03.44/  פניות אל נציבות שירות המדינה 03.43

 טיפול בפניות אל הלשכה לפניות העובדים
 

  חלות- 03.41
 

03.411 
 .הוראות פרק משנה זה חלות על כל סוגי העובדים בשירות

 
03.412 

בהם הוא , גרת היחידה או המשרדבמס, בדרך כלל, פתרון בעיותיו של העובד בשירות צריך לבוא
חייבים ) מנהל משאבי אנוש, מנהל היחידה, הממונה הישיר(המופקדים על ענייני העובדים . מועסק

 .להקדיש תשומת לב ומאמצים לאכן בעיות מהסוג האמור ולפתור אותן במקום
לונות של שאותן פניות ות, יש מקום לכך, שמערכות הניהול שלו מסובכות, בארגון גדול ומסועף

לשם כך  . יקבלו טיפול מרכזי, אשר לא באו על פתרונן בדרך המקובלת במסגרות המשרדיות, עובדים
שתפקידיה העיקריים להשיב על שאלות של , קיימת בנציבות שירות המדינה לשכה לפניות העובדים

לטיפול  להדריך את הפונים אליה בדבר הדרכים הנכונות , עובדים בעניין זכויותיהם וחובותיהם
 .בענייניהם ולטפל בתלונות של עובדים

 
  פניות בתוך המשרד- 03.42

 
03.421 

מן  ,  לא קיבל העובד.יפנה אל הממונה עליו, עובד הרוצה לברר עניין הקשור בהעסקתו בשירות
 . רשאי הוא לפנות באמצעותו אל האחראי,תשובה המספקת אותו, הממונה עליו

 
03.422 

ויאשר לעובד את דבר העברת , פנייה אל האחראי תוך שבעה ימים בצירוף הערותיוהממונה יעביר את ה
 .פנייתו

 
03.423 

רשאי הוא לפנות  ,  ולא קיבל ממנו תשובה המספקת אותו03.421פנה עובד אל האחראי כאמור בפסקה 
 .בכתב אל הלשכה לפניות העובדים בנציבות שירות המדינה

 
  פניות אל נציבות שירות המדינה- 03.43

 
03.431 

 :בפנייתו אל הלשכה לפניות העובדים, עובד רשאי לבחור באחת משתי הדרכים הבאות
 ;פנייה באמצעות הממונה עליו והאחראי )א(
 .פנייה במישרין )ב(
 

03.432 
, תכלול את מספר הזהות המלא שלו, 03.431בהתאם לפסקה , פניית עובד אל הלשכה לפניות העובדים

פרטים מלאים ככל האפשר על נושא הפנייה , כך שייווצר מספר בן תשע ספרות, לרבות ספרת הביקורת
 .רצוי שהעובד יצרף העתקי ההתכתבות שקדמה לפנייה. ופרטי הטיפול בו שקדם לפנייה

 
03.433 

יעביר הממונה את , ות הממונה והאחראיהחליט עובד לפנות אל הלשכה לפניות העובדים באמצע
האחראי יעביר את הפנייה אל הלשכה בצירוף  .בצירוף הערותיו, הפנייה אל האחראי תוך שבעה ימים

 .ויאשר לעובד את דבר העברת פנייתו,  יום מיום פניית העובד21הערותיו תוך 
 

03.434 
לא יפנה במקביל באותו  , האחראיפנה עובד אל הלשכה לפניות העובדים באמצעות הממונה עליו ו

, 03.433אם לא קיבל עובד אישור על העברת פנייתו לפי האמור בפסקה ; עניין במישרין אל הלשכה
 .רשאי הוא לפנות במישרין אל האחראי או אל הלשכה

 

03.411 - 03.434
  הנהלת ענייני העובדים- 03פרק 

___________________________________________________________________________

https://www.prisha.co.il/



  טיפול בפניות אל הלשכה לפניות העובדים- 03.44
 

03.441 
תטפל בה בדרך שתמצא , 03.43בהתאם לסעיף , ה לפניות העובדים פנייה מאת עובדהגיעה אל הלשכ

 .העתק מתשובתה של הלשכה לכל פנייה יישלח לאחראי של המשרד בו מועסק הפונה, לנחוץ
 

03.442 
 לפגישה לשם בירור בעניי ן  03.43הלשכה לפניות העובדים רשאית להזמין עובד שפנה כאמור בסעיף 

 .כל הזמנה כזאת תתואם עם הממונים עליו; פנייתו
 

03.443 
תיחשב יציאתו לפגישה ,  והתייצב לפגישה לפי ההזמנה03.442הוזמן עובד לפגישה כאמור בפסקה 

ראה פסקה (ל "והחזר הוצאות נסיעה ואש) 91.15ראה סעיף (כיציאה בתפקיד לצורך רישום נוכחות 
 ).26.2 ופרק משנה 26.121

 
 

03.441 - 03.443
  הנהלת ענייני העובדים- 03פרק 
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  ביקורת ניהול משאבי אנוש במשרדים- 03.5
 

 03.53/  נושאי הביקורת 03.52/  כללי 03.51
  נהלי הביקורת03.54/ שיטת הביקורת 

 
  כללי- 03.51

 
03.511 

בפרק משנה זה כלולות הוראות בדבר הפעלת הביקורת הפנימית של נציבות שירות המדינה ביחידות 
 . במשרדיםמשאבי אנושהעוסקות בניהול 

 
  נושאי הביקורת- 03.52

 
03.521 

תבדוק את הנושאים הבאים ) "ביקורת הנציבות"–להלן(הביקורת הפנימית של נציבות שירות המדינה 
 :משאבי אנושעוסקות בניהול ביחידות ה

 ;03.25בכפיפות להוראות סעיף , מבנה היחידות וחלוקת הסמכויות במשרד בתחום זה )א(
 ואופן ביצוע משאבי אנוש בתחום ניהול 63.1הוראות משרדיות שניתנו בהתאם לפרק משנה  )ב(

 ;התפקידים או חלקם
 ;)רשומות ממוכנות וכדומה, כרטסות, תיקים ענייניים ואישיים (משאבי אנושות בענייני רשומ )ג(
 ;סדרי המבדק הפנימי הקיימים ביחידות ויעילותם )ד(
 ;אופן ביצוע הפעולות בנושאים בהם נאצלו הסמכויות למשרדים מדי פעם בפעם )ה(
 ; והיעדרויות אחרותסדרי הפיקוח על נוכחות עובדים וניהול רישומים של חופשות )ו(
 .לפי הדרוש, משאבי אנושנושאים אחרים בתחום ניהול  )ז(
 

  שיטת הביקורת- 03.53
 

03.531 
תימנע ביקורת , משאבי אנושבבואה להשלים את פעולות הבקרה וביקורת הנעשות בתחום ניהול ענייני 

חוק   לפי  המשרדהנציבות מלפעול בנושאים הנמצאים בטיפול פעיל של הביקורת הפנימית של
 .1992-ב"התשנ, הביקורת הפנימית

 )6/סג(
 

03.532 
 :פעולות ביקורת הנציבות יבוצעו בשלוש דרכים

 ; לשם בדיקת סדרי העבודה במקוםביחידות הסמך וביחידות המינהליות, ביקורים במשרדים )א(
עריכת בדיקה מדגמית של פעולות בנושאים בהם נאצלו סמכויות למשרדים מנציבות שירות  )ב(

 גם ברשומות ש ל  -ובהתאם לצורך המדינה אגב היעזרות בתיקים של נציבות שירות , המדינה
 ;המשרדים

לשם הערכת איכות הביצוע , על חריגיםלמשאבי אנוש היעזרות בפעולות הבקרה של היחידה  )ג(
 .במשרדים השונים

 
  נהלי הביקורת- 03.54

 
03.541 

והוא ידאג לתיאום עם , כל ביקור של עובדי יחידת ביקורת הנציבות במשרד יתואם מראש עם האחראי
 .הנוגעים בדבר במשרדו

 
03.542 

נמצאים אשר , אבי אנושמש לביקורת הנציבות נושאים בתחום ניהול ויימסר, לקראת הביקור במשרד
 .כבר בטיפולה של הביקורת הפנימית של המשרד

 
03.543 

המסמכים הקשורים בנושאי הבדיקה יימס רו  . 03.52במהלך הביקור ייבדקו הנושאים המפורטים בסעיף 
 .לעיון ביקורת הנציבות לפי דרישתה

 

03.511 - 03.543
  הנהלת ענייני העובדים- 03פרק 
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03.544 
ישלח לאחראי הנוגע בדבר דין וחשבון בו סיכום ממצאי הבדיקה  י, בעקבות ביקור ביקורת הנציבות

 .לתיקון הליקויים שנתגלוקשר ויקוים עמו 
 

03.544
  הנהלת ענייני העובדים- 03פרק 
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 תפקידים וסמכויות, משרות,  תקן- 04 פרק
 זה מובאות הוראות בדבר אישור תקן  בפרק

משרות חלקיות וכן נהלים בדבר  , המשרדים
 .תפקידים וסמכויות

  תקן המשרדים- 04.1
 

 04.14/  הצעת תקן 04.13/ ישור תקן  א04.11
/  עררים 04.15/ נוהל אישור שינויים בתקן 

/   הפיכת משרה שלימה למשרה חלקית 04.16
 העברת תפקידים לרשות סטטוטורית או 04.17

 הכללת יחידות בתוך  04.18/ לתאגיד ממשלתי 
 משרד או הוצאתן ממנו

 
  אישור תקן- 04.11

 
04.111 

פי הצעת - אישור תקן נעשה על.טעון אישור של נציב שירות המדינה,  יחידותיותקן של משרד על כל
 ).04.13ראה סעיף (ידי כל משרד - המוגשת עלתקן 

 )14'  ס, 1959-ט '' התשי, )מינויים(חוק שירות המדינה (
 

04.112 
 .או לא לאשרה כלל, במלואה או בחלקה, נציב שירות המדינה מוסמך לאשר הצעת תקן שהוגשה אליו

 )14' ס , ל ''החוק הנ(
 

  הצעת תקן- 04.13
 

04.131 
עת תקן למשרדו לכל שנת יגיש לנציב שירות המדינה הצ, או מי שהוסמך לכך על ידיו, שר המשרד

 .כספים
 )13' ס , ל ''החוק הנ(
 

04.132 
,   בספטמבר הקודם לתחילת שנת הכספים 15-תוגש עד ה, הכוללת הוספת משרה בתקן, הצעת תקן

 בדצמב ר  דהמדינה עד לאחהצעה לשינוי אחר בתקן תוגש לנציב שירות ; אליה מתייחסת ההצעה
 .הקודם לתחילת שנת הכספים אליה מתייחסת ההצעה

 ))א (1'  ת, 1959-ך' ' הת ש, )הצעת תקן) (מינויים(תקנות שירות המדינה (
 

04.133 
תקנה או החלטת , פי חוק-אם היא מוצעת על, מותר להגיש הצעת תקן בכל עת, למרות האמור לעיל

הצעת תקן בהתאם לפסקה זו תוגש לפני  . ל"אם או אפשר להגישה במועד שנקבע בפסקה הנ, הממשלה
 .התאריך המוצע לתחילתו

 ))ב (1' ת , ל ''התקנות הנ(
 

04.134 
ובהתאם להוראות  , קן תיערך לפי הנוסח בטפסים שיקבע מזמן לזמן נציב שירות המדינההצעת ת

 .המתפרסמות על ידיו מפעם לפעם
 )  והתוספת2' ת , ל ''התקנות הנ(
 
 
 
 
 
 
 

04.111 - 04.134
 תפקידים וסמכויות, משרות,  תקן- 04פרק 
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  נוהל אישור שינויים בתקן- 04.14
 

04.141 
במשרד יגי ש  ) משאבי אנוש(או מנהל תחום ) משאבי אנוש(או ממונה ) משאבי אנוש(מנהל מחלקה 

 .)2050מדף (הצעות השינויים בתקן בטופס 
 )18/נז(
 
 

04.142 
בטופס  ) הנמקת ההמלצה( יחתום במקום המיועד לחתימה , או מי שהוסמך לכך על ידיו, רדשר המש

 .ויציין את תאריך החתימה ) 2050מדף (
 

04.143 
המדינה ליחידה ממולא וחתום כאמור לעיל יישלח אל נציבות שירות ) 2050מדף (מקור הטופס 

יש להקפיד שכל הטפסים הנוגעים לשינויים במשרד . ין ועותק יישמר במשרדיהכל לפי הענ, המתאימה
 .כדי להבטיח טיפול מרוכז ומהיר, מסוים יישלחו ביחד

 )18/נז(
 

04.144 
 .שינויים המאושריםה את, באמצעות יחידת המיכון שלה, תמציא למשרדיםהמדינה נציבות שירות 

 
04.145 

שהשינוי אושר במערכת  אלא לאחר , ואין לשלוח לעובדים הודעות שינוי, אין לשנות שיבוץ בתקן
 .04.144אם לאמור בפסקה בהת, הממוכנת

 
  עררים- 04.15

 
04.151 

רשאי שר המשרד להביא את , 04.13כפי שהוצע לו לפי סעיף , לא אישר נציב שירות המדינה תקן
 .העניין בפני ועדת שירות המדינה

 )14' ס , ל ''החוק הנ(
 

04.152 
את הממונה , תשמע ועדת שירות המדינה את נציב שירות המדינה או את נציגו, בדיון בעניין שהוגש לה

את נציג השר שהציע את התקן וכן את ארגון עובדי המדינה המייצג את , על התקציבים או את נציגו
 .המספר הגדול ביותר של עובדי המדינה

 )14' ס , ל ''החוק הנ(
 

04.153 
 .רשאי השר להגיש ערר על כך לפני הממשלה, לא אישרה ועדת שירות המדינה את הצעת התקן

 )14' ס , ל ''החוק הנ(
 

  הפיכת משרה שלימה למשרה חלקית- 04.16
 

04.161 
פי בקשתו או -על, באותה משרה, מותר להעסיקו, המועסק במשרה שלימה וקבועה בתקן, עובד

 .בתנאי שלא יועסק עובד אחר בחלק הנותר של המשרה, באישור האחראי, בהעסקה חלקית, בהסכמתו
 

04.162 
סקה של יותר מעובד חלקי אחד במשרה אחת הע. מותר להעסיק במשרה שלימה עובד במשרה חלקית

לסוג  , או בדרך כלל, למקרה מסוים, והיא רשאית לתת אישור כזה, טעונה אישור נציבות שירות המדינה
 .מסוים של משרות

 
04.163 

ועל כן יש להעסיק את העובד , מצא האחראי כי אפשר לצמצם בתקן משרה שלימה לחלק ממנה
,  יועבר העובד לרשימת כוח האדם העודף , ין העובד מסכים לכךוא, המשובץ בה העסקה חלקית

 .11.33והטיפול בו יהיה לפי הוראות סעיף 
 

04.164 
 .24.52 ראה סעיף -על משכורתו וזכויותיו של עובד כאמור בסעיף זה 

04.141 - 04.164
 תפקידים וסמכויות, משרות,  תקן- 04פרק 
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 תאגיד ממשלתי העברת תפקידים לרשות סטטוטורית או ל- 04.17

 
04.171 

פי חוק -כגון רשות סטטוטורית המוקמת על, העברת תפקידים ממשלתיים לגופים משפטיים עצמאיים
, כאגודה שיתופית, או תאגיד המוקם מכוח החוקים השונים המאפשרים צורת התאגדות כחברה

 .החלטה מיוחדיםהיא פעולה יוצאת דופן המחייבת דיון ו, כהקדש וכיוצא באלה, כאגודה עותומנית
 

04.172 
כאשר באים לשקול אם לגרוע מתפקידיו של משרד ממשלתי או לבטל יחידה ממשלתית כדי להעביר  

 :יש לבחון, ביצוע משימות מוגדרות לרשות סטטוטורית או לתאגיד
מה החיסכון , היינו מה הנושאים אשר הטיפול בהם במשרד ייפסק, את המשמעות לגבי המשרד )א(

מה ההשפעה על ביצוע חובותיו של המשרד כלפי הציבור בכלל  ,  ובמשאבים אחריםבכוח אדם
 ;בפרט, וחוגים מתוכו הנוגעים במיוחד לנושא

 ;את ההוצאות הכרוכות בהקמת גוף חדש )ב(
היינו באיזו מידה מסוגל יהיה הגוף החדש לבצע , את המשמעות מבחינת ביצוע המשימה )ג(

 .דים שיימסרו לוביעילות ובדרך משקית את התפקי
 

04.173 
יש להדגיש שאין הצדקה להקמת גוף חדש אם העיל ה , 04.172מבלי לפגוע בכלליות האמור בפסקה 

היחידה היא שחרור העובדים מן הזיקה שבחוק לדרגות המשכורת הממשלתיות או למגבלות אחרות 
ת כאמור  וצריך לערוך את הבדיק, נת של הנתוניםכדי להבטיח בדיקה מאוז. ר"יהנובעות מן התקש

, ורמת השירות הקיימת,  לאחר שהוצגו ההוצאות הקיימות מול ההוצאות הצפויות04.172בפסקה 
מול האפשרויות הפתוחות לשיפור , לרבות אפשרויות השיפור של רמת השירות במסגרת הממשלתית

 . הגוף החדשידי-כאשר יינתן על, השירות
 

04.174 
 :יערוך הצעה בכתב אשר תכלול, 04.171המבקש לבטל תפקיד קיים במסגרתו כאמור בפסקה , משרד

 ;תיאור המצב הקיים )א(
 ;לרבות מבנהו המוצע, ההצעה להקמת גוף חדש ותיאור הגוף )ב(
 ;מעלות ומגרעות בהסדר הקיים ובהצעה )ג(
 .לרבות הנימוקים לבחירת הדרך המוצעת, הצעהסיכום ה )ד(
 

04.175 
 :ההצעה תישלח

 ;לשרים הנוגעים בדבר )א(
 ;לנציב שירות המדינה )ב(
 ;לממונה על התקציבים )ג(
 ; לרשות החברות הממשלתיות-אם מוצע להקים חברה ממשלתית  )ד(
 .יועץ המשפטי לממשלה ל-אם מוצע לחוקק חוק לשם הקמת רשות סטטוטורית  )ה(

ומי שחתם על ההצעה ירכז את הערותיהם של הגורמים  , ההצעה תיחתם בידי השר או המנהל הכללי
 .המתבקשים להעיר את הערותיהם כאמור

 
04.176 

 תישלחנה לכל הגורמים שקיבלו את 04.175 ההערותיהם של הגופים שנתבקשו להעיר כאמור בפסק
 .ההצעה להערות

 
04.177 

תובא ההצעה בכל מקרה לדיון והחלטה בפני ועדת השרים לענייני , ל"לאחר קבלת חוות הדעת כנ
 .כלכלה

להצעת ההחלטה שתוגש לוועדת השרים לענייני כלכלה תצורפנה בכל מקרה חוות הדעת שניתנו 
 .כאמור לעיל

בשינויים הנובעים  מ ן , יחול האמור לעיל, נושא ההצעה בתחום טיפולה של ועדת שרים אחרתהיה 
 .על הדיון וההחלטה בוועדת השרים האחרת, העניין
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  הכללת יחידות בתוך משרד או הוצאתן ממנו- 04.18
 

04.181 
שיתמלאו הוראות הוחלט להעביר תפקידים של יחידה ממשלתית לרשות סטטוטורית או לתאגיד לאחר 

חייבת היא לבוא  , או מתכוונת הנהלת משרד להעביר למשרדה יחידה בלתי ממשלתית, 04.17סעיף 
במידה שהדבר נוגע , בדברים עם נציבות שירות המדינה בעניין התנאים שלפיהם תבוצע ההעברה

יט הגוף המוסמך לכך על ההעברה בטרם יחל, בחובותיהם או בזכויותיהם של העובדים המועברים
 .ובטרם ייקבעו תנאי ההעברה עם המוסד או עם העובדים הנוגעים בדבר

 
04.182 

רק אם קיים אישור להעברה מטעם אגף  , 04.181פי פסקה -נציבות שירות המדינה תטפל בפנייה על
 .התקציבים של משרד האוצר

 
04.183 

ובדים ייקבעו בהסכם בין הממשלה לבין המוסד שממנו או שאליו מועברת היחידה תנאי העברת הע
 .ובין נציגות העובדים העומדים להיות מועברים

הנוגע  והמשרד החשב הכללי, מטעם הממשלה יחתמו על ההסכם באי כוח נציבות שירות המדינה
לאחר שייקבעו תנאי , אין לבצע את ההעברה הלכה למעשה אלא באישור נציבות שירות המדינה. בדבר

 .ההעברה של העובדים ודין זכויותיהם וחובותיהם
 

04.184 
כאשר ההעברה מחייבת , ותחלות גם על העברת יחידות בתוך השיר 04.183 -04.181ות אהוראות פסק

כגון העברת יחידה מן הצב א  , שינויים במעמדם של העובדים המועברים או שינוי בתנאי עבודתם
אשר בעקבותיה יועברו חיילים מצבא הקבע או עובדים אזרחיים של הצבא לשירות אזרחי  , למשרד

 -ד ואיחוד משרדים על העברת יחידות ממשרד למשר. (ר"וכתוצאה מכך יחולו עליהם הוראות התקשי
 ).63.3ראה פרק משנה 
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  תפקידים וסמכויות- 04.2
 

 קביעת תפקידים 04.21/  הגדרות 04.20
 04.23/  הפעלת סמכויות 04.22/ וסמכויות 

 פרסום לוח התפקידים  04.24/ הגדרת סמכויות 
 04.26/  תחום הסמכויות 04.25/ והסמכויות 

 העברה 04.28/ ממלא מקום  04.27/ ערר 
 ארעית של סמכויות

 
  הגדרות- 04.20

 
04.201 

 :בפרק משנה זה
להנחיל זכויות , הנובע מתפקיד, לפי דין או לפי החלטה מינהלית מוסמכת, כוח

סמכות זו ניתנת , או לשלול אותן מהם, לגופים או לשלטונות אחרים, מסוימות לאנשים
ים או על אדם או על עניין מסוים ויכולה להיות ישירה על סוג של בני אדם או של עניינ

 ;או עקיפה
 

- "סמכות"

- .פעולה שביצועה מוטל על נושא משרה מסוימת  "תפקיד"
 
 

  קביעת תפקידים וסמכויות- 04.21
 

04.211 
 יכין לוח תפקידים וסמכויות הכולל את כל הסמכויות , או מנהל יחידת סמךמנהל כללי של משרד

כל התפקידים הדרושים לשימוש בהן וחלוקת , נקו למשרד לפי דין או החלטות ממשלהשהוע
 .התפקידים והסמכויות בין היחידות

 
04.212 

יבצע את חלוקת התפקידים והסמכויות בין היחידות ויכניס , של משרד או מנהל יחידת סמךמנהל כללי 
. ידי נציבות שירות המדינה-ושרו עלעל יסוד מבנה המשרד והתקן שא, באישורו של השר, שינויים

 .המנהל הכללי יודיע לה על חלוקה זו ועל כל שינוי שיכניס בה
 

04.213 
בי ן  ,  של המשרד או מנהל יחידת הסמךבאישור המנהל הכללי, סמכויות יחידה יחולקו ככל האפשר

ברו לא רק לראשי  הסמכויות יוע. הנפתיות והמקומיות, יחידות המשנה שלה ובין יחידותיה המחוזיות
לנושאי , ככל האפשר, אלא גם, הנפתיות והמקומיות, היחידות המחוזיות, יחידות המשנה, היחידות

 .לחסוך בזמן ולמנוע טרחה מהציבור, משרות אחרות במגמה לייעל את העבודה
 )5/עא(
 

04.214 
נפתית או מקומית יכין רשימת נושאי התפקידים שהוטלו ע ל  , יחידה מחוזית, יחידת משנה, ראש יחידה

 .אשר הוענקה ליחידה, יחידתו והסמכויות שהוענקו לה במסגרת הסמכות הכוללת
 

04.215 
 .שר שלושה שלבי טיפול בכל ענייןשלא יהיו יותר מא, קביעת הסמכויות והגדרתם יתואם כך

 
04.216 

  03.25פי סעיפים -נטילה דרך קבע על סמכות מסמכויותיו או חלק מהתפקידים שהוענקו לאחראי על
ים  פעמית של סמכות מסמכויותיו או חלק מהתפקיד-נטילה חד,  חייבת אישור ועדת השירות,03.26-ו

 . חייבת אישור מיוחד מאת נציב שירות המדינה,שהוענקו לאחראי
מנהל כללי של משרד יפנה במכתב מנומק אל ועדת השירות או אל נציב שירות המדינה לקבלת אישור 

 .במקרים המפורטים לעיל
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  הפעלת סמכויות- 04.22
 

04.221 
ולמלא את התפקידים שהוטלו עליו חייב להשתמש בסמכותו , שהוענקה לו סמכות, נושא משרה

 .בהתאם ללוח התפקידים והסמכויות
 

  הגדרת סמכויות- 04.23
 

04.231 
כדי לאפשר ביצוע , הסמכויות והתפקידים יוגדרו הגדרה מדויקת. הענקת סמכויות תיעשה בכתב בלבד

ו נובעת הסמכות כל מקום ב. עבודה סדירה ומניעת התנגשות בין נושאי סמכויות בעת מילוי תפקידיהם
 .שם הדין והסעיף בו, יצוין בכתב הענקתה, מדין

 
04.232 

בהתאם לחלוקה  , יצוינו גבולות השטח בו היא מופעלת, הוגבלה הסמכות מבחינה גיאוגרפית
 .המינהלית של הארץ

 
04.233 

 זמן  יצוין הדבר בעת מתן הסמכות וייקבע, הוענקו תפקיד וסמכות מיוחדת לביצוע משימה מסוימת
כוחם  , הוענקו תפקיד וסמכות ללא ציון תאריך. אלא אם יוארך, לסיום המשימה ולאחר מכן יפוג תוקפה

 .יפה עד לביטולם
 

  פרסום לוח התפקידים והסמכויות- 04.24
 

04.241 
עים בדבר יובא לידיעת כל עובדי המשרד הנוג) 04.211ראה פסקה (לוח התפקידים והסמכויות 

 .ולידיעתם של המשרדים האחרים
 

04.242 
נציבות שירות המדינה תקבע את ; יפורסם לוח התפקידים והסמכויות לידיעת הציבור, במידת הצורך

 .הסדר ואת אופן הפרסום
 

04.243 
היעד ר  . יום לאחר תאריך כניסתה לתוקף14אך לא יאוחר מאשר , דבר הענקת הסמכות יפורסם מיד

 .ינו גורע מתוקפה של הסמכותפרסום א
 

  תחום הסמכויות- 04.25
 

04.251 
יועברו ללא דיחוי לטיפול היחידה נושאת הסמכות , עניינים החורגים מתחום סמכויותיה של יחידה

 .המתאימה
 

04.252 
, על סמך הגדרתה המילולית של הסמכות או תוכנה, התעוררו ספקות בנוגע למקרה מסוים ואין לקבוע

 .או מי שהוסמך לכך על ידיו בכתב, יכריע בדבר המנהל הכללי, כותו של מי שייך המקרהלסמ
הטוענים לאותה סמכות או כי עניין מסוים אינו נמצא , או יותר, הוא הדין במקרה של שני נושאי משרות

 .בתחום סמכותם
 

  ערר- 04.26
 

04.261 
 :גו בו כךינה, הוגש ערר על החלטה או על פעולה של נושא סמכות

הוגש הערר לממונה ע ל   ;לממונה עליו, בצירוף הערותיו, יעביר אותו, הוגש הערר לנושא הסמכות
 .יועבר הערר לנושא הסמכות להערותיו, נושא הסמכות
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  ממלא מקום- 04.27
 

04.271 
וארו  שמו ות. אלא אם הוראה מפורשת בדין מונעת זאת, לכל נושא סמכות ייקבע מראש ממלא מקום

 .של ממלא המקום יצוינו בלוח התפקידים והסמכויות
 

04.272 
שירות , מחלה(מאיזו סיבה שהיא , נבצר מנושא סמכות וגם מממלא מקומו למלא את תפקידיהם

מינוי ארעי זה טעון  , אם זה לא נקבע מראש, ימנה הממונה עליהם ממלא מקום ארעי, )מילואים וכדומה
 . וכוחו יפה לחודשיים לכל היותראישור דחוף של המנהל הכללי

 
04.273 

נעדרים נושא הסמכות וממלא מקומו או נמנע מהם למלא את תפקידיהם במשך תקופה ארוכה יותר  
ימנה המנהל הכללי ממלא מקום נוסף ויוסיף מינוי זה בלוח התפקידים והסמכויות לפי , מחודשיים

אם לא , בידי ממלא מקום כזה תהיינה הסמכויות שהוענקו לקודמו .04.21הפרטים המפורטים בסעיף 
 .צוין אחרת בלוח התפקידים והסמכויות

 
04.274 

רצוי כי ממלא המקום יהיה בעל דרגה שאינה נמוכה ביותר משתי דרגות מהדרגה שנקבעה בתקן לנושא 
 .המשרה

 
  העברה ארעית של סמכויות- 04.28

 
04.281 

שאי להעביר בכתב חלק מסמכויותיו באורח ארעי לעובד הכפוף לו לתקופה שלא תארך נושא סמכות ר
 .הודעה על כך תישלח לממונה על היחידה ולמנהל הכללי. באישור הממונה עליו, יותר מחודשיים

 
04.282 

העברה זו טעונה . פה-במקרה דחוף מותר לנושא סמכות להעביר את סמכויותיו לעניין מסוים גם בעל
 .שור בכתב מיד לאחר המעשהאי

 

04.271 - 04.282
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  שדרוג והמרה של משרות מאוישות- 04.3
 

באותו  ( שדרוג משרה 04.32/  כללי 04.31
 המרת משרה מאוישת  04.33) / תחום עיסוק

 )לתחום עיסוק שונה(
 

  כללי- 04.31
 

04.311 
בהסכם או למעט דירוגים ש, פרק משנה זה נועד להסדיר את שדרוג והמרה של משרות מאוישות )א(

 ;בהסדר קיבוצי שלהם נקבעו כללים שונים בעניין זה
במקרים שבהם קיימת משרה  . הוראה זו חלה אך ורק במקרים שבהם לא קיימת משרה פנויה )ב(

 . ר"יש לפרסם מכרז לאיוש המשרה בהתאם להוראות הדין והתקשי, פנויה
 

 )באותו תחום עיסוק( שדרוג משרה - 04.32
 

04.321 
 הגדרות

 
,  אם בשל  גידול   בהיקפי הפעילות,  את מתח הד רגות  של  משרה   קיימת מאוישתהעל

בהתאם למדיניות  , אם בשל צורך בתיקון מבנה ארגו ני ואם מכל סיבה אחרת
 ;הנוהגת  בשירות  המדינה ולאחר  קבלת אישור נצ יב שירות המדינ ה או מי מטעמו

 

 " שדרוג משרה" -

בהתא ם למדיניות הנו הגת   , נתונהכמות המשרות  המאושרות ל שד רוג בש נת תקציב 
 .  בשירות המדינה 

 " מכסת שינויי תקינה" -

 
04.322 

ניתן לשדרג רמת משרה בהתקיים כל התנאים , במסגרת מכסת שינויי התקינה המאושרת למשרד
 :שלהלן

תיאור התפקיד הקיים עוסק באותו תחום מקצועי ובאותו סוג מטלות של תיאור התפקיד החדש  )א(
 ; )המשודרג (

,    או  ביחידות מינהליות מק בילות לה03.231משרה ממוקמת באותה יחידה  מינהלית כהגד רתה בפסקה ה )ב(
בסמכות .  אגף רכש ו לוגיסטיקה במחוז צפון וכד ומה, לשכה משפטית: לדו גמה. ובאותו מרחב ג יאוגרפי

,   א ת היחידות המינהליות  והמרחבים הגיאוג רפיים במשרדו  להגדיר  01.111האחראי כהגדר תו בפסקה 
 .בכפוף למבנה הארגו ני המאוש ר  תוך נימוק החל טתו

מלבד מדירוג מינהלי  , לא ניתן  לבצע מעבר בין דירוגים; המשרה המשוד רגת שייכת לא ו תו דירו ג מקצועי )ג(
אלא  אם ייקבע , וזאת  בשל המגמה הכוללת ל התמקצעות העובדים בשירות  המדינה, לדירוג מקצועי

 ;ידי נציב שירות  המדינה או מי  מטעמו-אחרת לעניין מסוים או ד רך כלל   על
 ;   החודשים שקדמו למועד השדר ו ג12מתח הדרגות  ש ל המשרה לא  ש ונה במהלך  )ד(
 ;העלאת מתח הדרגות  הצמוד למשרה בדר גה אח ת בלבד )ה(
ודד במכרז פנימ י  רש אי להתמ, נקלט לשירות המדינה כדין,  העובד המאייש את המשרה ה משודרגת )ו(

 .    ועונה  על תנאי הסף של  המשרה המשוד רגת11.411כאמור בפסקה 
 

04.323 
 אופן ביצוע השדרוג

אינ ו חייב במכרז  שכן אין  משרה  המתפנה או  ה עתידה  ,  להל ן) ב(-ו )  א(שדרוג  משר ות  כמפורט בנסמנים 
 . 1959-ט"התשי , )מינויים(חוק שירות  המדינה   ל19להתפנות כקבוע בסעיף 

 שדרוג  משרה  בודדת  )א(
שאי ן מש רו ת דומות  לה  בא ותה היחידה  שבה מבוצע , במקרה שבו מד ובר בשדר וג  מש רה מאוישת  בוד דת

 .  אין  צו רך בהליך בחירה, השדרוג 
בדי רוג המינהלי או  הדרגות   ) כולל (22ו תחום  עיסוק עד דרגה שדרוג  משרה א חת מבין משרות באות )ב(

 המקבילות בדירוגים המקצועיים
בדירוג )  כולל (22שדרוג משרה אחת מבין משרות באותו תחום עיסוק יוגבל עד דרגה  .1

 ;המינהלי או הדרגות המקבילות בדירוגים המקצועיים

04.311 - 04.323
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באותו תחום עיסוק ומתח במקרה של שדרוג משרה אחת מאוישת מבין מספר משרות  .2
תיעשה הבחירה מבין העובדים  , )ב(04.322הדרגות ובאותה יחידה כאמור בפסקה 

העומדים בתנאים  , המאיישים את המשרות הנמנות על פוטנציאל המשרות לשדרוג
 ;")פוטנציאל המועמדים "-להלן  (04.322הקבועים בפסקה 

 :להלן פירוט ההליכים הנדרשים לשדרוג המשרה .3
המשרד ,  לאחר קבלת אישור נציב שירות המדינה או מי מטעמו לשדרוג-פרסום  )א

בפרסום יצוין כי הוא מוגבל . יפרסם הודעה בדבר הצורך באיוש המשרה המשודרגת
 ;ר"תוך הפנייה לפסקה זו בתקשי, לעיל) 2(לפוטנציאל המועמדים כאמור ב

 ;04.322 יוודא עמידתם של המועמדים בתנאי פסקה המשרד -  ון  המוע מ דיםומ יסינו ן  )ב
התאם להליכי הבחירה הקבועי ם  למשרה תיעשה בהמתאים ביותר ועמד בחירת המ )ג

 ;11.4כאמור בפרק משנה , למכרז פנימי
פיד על קיום ההוראות בדבר יש להק, במסגרת ההליך המפורט לעיל -ייצוג הולם  )ד

, )מינויים(חוק שירות המדינה א ל15ייצוג הולם בשירות המדינה בהתאם לסעיף 
 .1959-ט"התשי

 
 )לתחום עיסוק שונה( המרת משרה מאוישת - 04.33

 
04.331 
 הגדרה

,   בתחום עיסוק שונה,  יצירת משרה   חדשה על חשבון משרה  קיימת ומאוישת אחר ת-"  המרת משרה   מאוישת"
קיימות שתי אפשרוי ו ת   . וזאת בשל צורך ארג וני  ובהתאם למדיניות הנוהגת  בשירו ת המדינה, ללא תוספת תקציב

 :   להמרת משרה
 ; דרגת ה שיא הצמודה למשרה ה חדשה זהה לד ר גת השיא במשר ה הקיימת או נמוכה ממנה )א(
 .  ת ה שיא הצמודה למשרה ה חדשה גבוהה מ דרגת ה שיא במשרה הקיימתדרג )ב(
 

04.332 
נית ן להמיר  משרה קיימת ו מאוישת במשרה אחרת בכפוף , המאושרת למש רד,  במסגרת מכסת שינוי התקינה

 : לתנאים שלהלן 
 יכו ל   צו רך   חיוני,  לעניין זה.   המרת המשרה   תיעשה רק במקרה  של צו רך  חיוני ובהיעדר  מקור תקציבי אחר )א(

 ;או ה בראת המשרד א ו יחידת הסמך, צמצום, שיהיה התייעלות
בדירוג  ה מנהלי או  הדר ג ות המקבילות  בדירוגים   )  כולל ( 22המרת משרה  מ אוישת אפש רית עד ד רגה   )ב(

רשאי נציב שיר ו ת המדינה לאש ר המ ר ת   , במקרים של שינ ויים מבניים או במקרים מיוחדים; המקצועיים
 ;  בדירוג המנהלי  או הדר גות  המקבילות בדירוגים  המקצועיים22משרה גם  לדרג ו ת מעל דרגה 

רשאי  לה תמודד במכרז  פנימי כאמור  , העובד המאייש את המשרה ה קיימת נקלט לשירות המדינה  כדין )ג(
 .  ועונה על ת נאי  הסף של המרת  המשרה11.411בפסקה 

 
04.333 
  ביצוע המרת משרה מאוישתאופן

 ה חדשה זהה   למשרהכאשר ד רגת השיא  הצמודה ,  ה ק יימת ומאוישת לתחום עיסוק שונה משרהמרת )א(
העברה בתו ך    (11.2 משנהתעשה בהתאם לאמור בפרק , לדרגת השיא במשרה הקיימת או נמוכה ממנה

 ;בשינ ו יים המתחייבים, )המשרד
 החדש ה גבוהה   למשרהכאש ר דר גת  השיא הצמודה , סוק שונה משרה קי ימת ומאוישת ל תחום עיהמרת )ב(

 :  מדרגת השיא ב משרה הקיימת תיעשה כדלקמן
 ; 11.4 משנה בפרק  כ אמו ר,  המשרה  ה חדשה ייעשה באמצעות מכרז פנימיאיוש .1
 מיחידות  עובדיםל א ל,   דבר אי ו ש המשרה  יהיה  לכלל עובדי  ה משרד שבו  נמצאת המשרהפרסום .2

 מיחידות  עובדיםללא  , א ו לכלל  עובדי יחידת הסמך שבה נמצאת המשרה; הסמך הסמוכות אליו
 המשרד א ו   לעובדיבפרסום יצוין  כי הוא מו גבל  ;  לפי העניין, סמך אחרות או  מהמשרד הרא שי

 ; ר"יחידת הסמך לפי העניין תוך הפ נייה לפסקה זו בתקשי
המפו רטים  ,  פנויהלא  ניתן  ל המשיך בהליכים לאיוש  משר ה ,  הליך  זה  ל א יעלה מועמדיםאם .3

 ; החדש ה תבוטלוהמשרה 10.232בפסקה 
איוש המשרה ייעשה מההתחלה בהתאם ,  שלמשרד יימצא מקור תקציבי אחרבמידה .4

  בהליך הפנימילראותבמקרה זה אין , למען הסר ספק. 10.232 המפורטים בפסקה לשלבים
 . שנעשה להמרת המשרה המאוישת כמחליף את המכרז הפנימי

 )7/גע(
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 דה קביעת תנאי עבו- 05 פרק
 זה מובאות ההוראות בדבר קביעת תנאי  בפרק

העבודה בשירות המדינה וכן פירוט הגופים 
 .המוסמכים לעניין זה

  משא ומתן- 05.1
 

 ייצוג  05.12/  סמכות לנהל משא ומתן 05.11
 איסור  05.13/ הממשלה והעובדים במשא ומתן 

 תנאי עבודה  05.14/ מתן התחייבויות והבטחות 
 בשירותי הביטחון

 
  סמכות לנהל משא ומתן- 05.11

 
05.111 

הממשלה מנהלת משא ומתן עם הסתדרות עובדי המדינה בכל העניינים הקשורים בתנאי העבודה 
 ).לרבות העובדים הארעיים(ובזכויותיהם של עובדי המדינה 

 
05.112 

יוציאו לפועל את החלטותיו של נציב שירות ,  ואחרים האחראים לביצוע תשלומיםהחשב הכללי
בנוגע למשכורת של יחיד או למשכורות  ,  והסכמי העבודה במשרד האוצרהממונה על השכרהמדינה ו

 .מסגרת התקציבב, של סוגי עובדים
 

  ייצוג הממשלה והעובדים במשא ומתן- 05.12
 

05.121 
 והסכמי עבודה במשרד האוצר מייצגים את הממשלה הממונה על השכרנציב שירות המדינה ו )א(

ם אם הנושא הנדון נוגע רק בסוגי עובדים  אול; ומתן עם הסתדרות עובדי המדינה במשא
ייצג את הממשלה נציב שירות המדינה ביחד עם נציג המשרד  , השייכים למשרד אחד, מסוימים

 ;הנוגע בדבר
 אלא במסגרת החלטות ,ומתן עם עובד או עם סוג של עובדים לא ינהל השר או נציג משרדו משא )ב(

 והסכמי עבודה במשרד האוצר  הממונה על השכרהממשלה או הוראות נציב שירות המדינה או 
 על עניינים העלולים לשנות את הסדרים הכלליים שקבעו נציבות שירות ,או בהסכמה עמם

 שעות :ןכגו(המדינה או משרד האוצר או העלולים להשפיע על תנאי העבודה בשירות בכלל 
מינוי ועדות לבדיקת עניינים הקשורים בשכר ובמשכורת ). מתן תוספות, קביעת דרגות, עבודה

 . המדינהייעשה בתיאום עם נציב שירות, ובתנאי העבודה של עובדים או לדון בעניינים אלה
 

05.122 
.   ורק בדרג ארצ י יש לדון אך, כלליים או ארציים, בכל תביעה לשינוי תנאי עבודה מוסכמים או נהוגים

והיא תפנה אותה אל  , ועל כן רשאית להגיש אותה רק המזכירות הארצית של הסתדרות עובדי המדינה
אם תחליט המזכירות הארצית של הסתדרות עובדי המדינה שלא לנהל בעצמה . נציבות שירות המדינה
שר יהיה מוסמך לסכם תקבע בפנייתה את הגוף אשר ייצג אותה באותו עניין וא, את המשא ומתן בנדון

 .סופית את המשא ומתן על דעתה
 

05.123 
, שהם מיוחדים לעובדים בשטח שיפוטה של מועצת פועלים אחת בלבד, בעניין שינוי בתנאי עבודה

לפנות ישיר ו ת , או שניהם יחדיו, מוסמכים אותה מועצת פועלים וסניף הסתדרות עובדי המדינה שלידה
 .אל נציבות שירות המדינה

 
05.124 

פי -פנתה מועצת הפועלים או סניף הסתדרות עובדי המדינה שלידה אל נציבות שירות המדינה על
 השפעה על תנאי העבודה ה כי לשינוי המוצע תהי המדינהוסבורה נציבות שירות, 05.123פסקה 

לתבוע כי המדינה שירות רשאית נציבות , בשירות מחוץ לשטח שיפוטה של אותה מועצת פועלים
 .המזכירות הארצית של הסתדרות עובדי המדינה תצורף למשא ומתן בנדון
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05.125 
או אל נציבות שירות  , אין שום ועד עובדים מוסמך להגיש במישרין אל הנהלת היחידה או המשרד

 .תביעות לשינוי בתנאי העבודה, המדינה
 

05.126 
 אלא במסגרת החלטות הממשלה או ,עובד או עם סוג עובדיםלא ינהל נציג משרד משא ומתן עם 

 על עניינים העלולים לשנות את הסדרים הכלליים ,הוראות נציב שירות המדינה או בהסכמה עמו
כלל  או העלולים להשפיע על תנאי העבודה בשירות ב, משרד האוצרשקבעו נציבות שירות המדינה או 

 ).מתן תוספות, קביעת דרגות,  שעות עבודה:כגון(
 או  ,כן אין למנות ועדות לבדיקת עניינים הקשורים בשכר ובמשכורת או בתנאי העבודה של עובדים

 . המדינהאלא לאחר תיאום עם נציב שירות, לדון בעניינים אלו
 

  איסור מתן התחייבויות והבטחות- 05.13
 

05.131 
ר לסמכות "ים על העובדים ולא יבטיחו דבר בקשר לנושאים הנתונים לפי התקשילא יתחייבו הממונ

, נציבות שירות המדינה,  והסכמי עבודה במשרד האוצרהממונה על השכר, נציב שירות המדינה
 .האחראי או בעל תפקיד אחר

 
05.132 

תהיה ההתחייבות או ההבטחה נטולת , 05.131ניתנה התחייבות או הבטחה בהפרה לאמור בפסקה 
 .תוקף

 
  תנאי עבודה בשירותי הביטחון- 05.14

 
05.141 

משרדיים של -תנאי השכר והעבודה של עובדי שירותי הביטחון נקבעים במסגרת סיכומים בין )א(
וזאת בהיעדר זכות להתארגן ,  ומשרד האוצר עם הנהלות שירותי הביטחוןנציבות שירות המדינה

 ; בארגון עובדים
, 05.121, 05.112למעט האמור בפסקאות , הוראות פרק משנה זה לא יחולו בשירותי הביטחון )ב(

 ; שיחולו בשינויים המחויבים בהתאם לאמור לעיל, 05.13 ובסעיף 05.126
-ר לבין הוראות הסיכומים הבין"בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקשי, למען הסר ספק )ג(

כפי שתהיינה , משרדיים האמורות-תגברנה הוראות הסיכומים הבין, משרדיים בשירותי הביטחון
 .מעת לעת

 )  5/עא(
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  איגודי עובדים- 06 פרק
 זה מובאות ההוראות בדבר מעמדן של  בפרק

טיפול , נציגויות העובדים בשירות המדינה
בסכסוכי עבודה וכן בדבר הפעילות הארגונית 

 .של עובדי המדינה

  כללי- 06.1
 

  מעמדן של נציגויות העובדים06.11
 

  מעמדן של נציגויות העובדים- 06.11
 

06.111 
 .נציגויות העובדים אינן מוסדות רשמיים של המדינה

 
 

06.111
  איגודי עובדים- 06פרק 

___________________________________________________________________________

https://www.prisha.co.il/



https://www.prisha.co.il/



  סכסוכי עבודה- 06.2
 

 יישוב חילוקי דעות בענייני הסכמי 06.21
ח '' דו06.23/  ועדות פריטטיות 06.22/ עבודה 

  שירותי הביטחון06.24/ דה על סכסוכי עבו
 

  יישוב חילוקי דעות בענייני הסכמי עבודה- 06.21
 

06.211 
חילוקי דעות בקשר לביצועו או לפירושו של הסכם קיבוצי בענייני שכר ותנאי עבודה אשר יתגלעו בין 

 :ייושבו כלהלן, הצדדים להסכם
תוך שבועיים , פי בקשת אחד הצדדים-בירור בין נציגי הצדדים בוועדה פריטטית אשר תתכנס על )א(

 ;ממועד הבקשה
ידי -וייחתמו על, כרון דבריםימסקנות מוסכמות של הוועדה הפריטטית האמורה ייערכו בצורת ז )ב(

 ;יחייבו את הצדדים ללא ערעור ויהיו חלק מההסכם הקיבוצי, חברי הוועדה
היה כל צד רשאי להעביר את לא הגיעה הוועדה הפריטטית להחלטה מוסכמת תוך חודש ימים י )ג(

 .העניין להכרעת המוסד לבוררות מוסכמת
 

06.212 
 : חל על ההסכמים הקיבוציים של העובדים המדורגים בדירוגים הבאים06.211האמור בפסקה 

 ;הדירוג המינהלי )א(
 ;דירוג האחים )ב(
 ;)סיכולוגיםלרבות פ(דירוג האקדמאים במדעי החברה והרוח  )ג(
 ;דירוג העיתונאים )ד(
 ;דירוג השירות המשפטי )ה(
 ;דירוג המהנדסים )ו(
 ;דירוג ההנדסאים והטכנאים )ז(
 ;דירוג עובדי הוראה )ח(
 ;דירוג הרנטגנאים )ט(
 ;דירוג הפיזיותרפיסטים )י(
 ;דירוג המרפאים בעיסוק )יא(
 ;דירוג הביוכימאים והמיקרוביולוגים )יב(
 ;וקחיםדירוג הר )יג(
 ;דירוג החטיבה הפארה רפואית )יד(
 ;דירוג עובדי המחקר )טו(

 ;24.15סטודנטים המועסקים בהתאם לסעיף 
 .24.31 ףיסעעובדים צעירים  המועסקים לפי 

 )12/נח(
 

06.213 
וג הרופאים ובדירוג העובדים הבירור והמסקנות המוסכמות בנוגע לעובדים המדורגים בדיר

 .06.215 - ו06.214ות אופסק ) ב(-ו) א( 06.211 פסקהבהסוציאליים יהיו כאמור  
 

06.214 
היו הצדדים י, במקרה של אי הסכמה בוועדה הפריטטית בנוגע לעובדים המדורגים בדירוג הרופאים

יהיה כל צד רשאי , לא הגיעה הוועדה הפריטטית להחלטה מוסכמת תוך חודש ימים: רשאים לנהוג כך
 להכרעת בורר יחיד מוסכם או לבית הדין  - בהסכמת הצדדים -א או "להעביר את העניין לבוררות זבל

 .יפי פסקה זה יהוו חלק מההסכם הקיבוצ-החלטת בורר או פסק דין סופי על. לעבודה
 

06.215 
במקרה של אי הסכמה בוועדה הפריטטית בנוגע לעובדים המדורגים בדירוג העובדים הסוציאליים יהיו 

יועבר העניין , לא הגיעה הוועדה הפריטטית להחלטה מוסכמת תוך חודש: הצדדים רשאים לנהוג כך
 או להכרעת בור ר  א"או בהסכמת הצדדים לבוררות זבל, פי בקשת אחד הצדדים לבית הדין לעבודה-על

 .במקרה זה תתקיים הבוררות לא יאוחר מאשר שבועיים מיום מסירת העניין להכרעתה; יחיד מוסכם
 

06.211 - 06.215
  איגודי עובדים- 06פרק 

___________________________________________________________________________

https://www.prisha.co.il/



06.216 
 וכן בנו ג ע ,וב יצועו) "ט"מקצ "-  להלן(חילוקי דעות בין הצדדים בקשר להסכם בדבר דירוג מקצועות  טכניים 

ט המורכבת  משני  " יידו נו  בין הצד דים בוועדת מקצ-ת  ט בקרן  השתלמו"לזכויות  עובדים  המדורגים בדיר ו ג מקצ
 ). 24.257פסקה (נציגי הממשלה ושני  נציגי האגף  לאיגוד מקצועי של הסתדרו ת ה עובדים הכללית החדשה 

 
  ועדות פריטטיות- 06.22

 
06.221 

הן ישירה וה ן   , ת עבודה מלאה או חלקיתשהביא או עלול להביא בעקבותיו הפסק, התגלע ביחידה סכסוך עבודה
,   או  רק  איו ם בפעולות כא לו, או  איז ו פעו לה הפגנתית  ש היא, בגלל קיום אסי פת עובדים בתוך שעות  העבודה

  -להל ן  (ידי נציב שיר ו ת המדינה  -לנציבות שירות   המדינה למי שנ תמנה לכך  עלתודיע מיד היחידה על הסכסוך  
 "). נציג הנציב"
 )4/סה(
 

06.222 
תעביר  , התגלע סכסוך בין הנהלת יחידה לבין ועד העובדים ואין הסכסוך מתיישב במשא ומתן ישיר

,  ) בין אם לא נמסרה06.221בין אם נמסרה הודעה על הסכסוך לפי פסקה (היחידה את הטיפול בעניין 
 .לנציג הנציב

 
06.223 

הו ועדות הפריטטיות   .מטפלות ועדות פריטטיות מחוזיות וועדה  מרכזית, 06.222בסכסוכים שנזכרו בפסקה 
 ומנציג הו ועד המחוזי של ה סתדרות עובדי ,ידי נציג הנציב-ממי שנתמנה לכך בכתב  עלהמחוזיות מורכ בות 

ומנציג המזכי רות   , נציג ה נציבידי - על בכתב ל כךממי שנתמנההוועד ה הפריטטית המרכזית מורכבת  . ההמדינ
 .הארצית של הס תדרות עובדי ה מדינה

 
06.224 

רשאית נציבות שירות המדינה להביא את הסכסוך בפני  , 06.222התגלע סכסוך מהסוג הנזכר בפסקה 
ארצי או עקרוני רשאית נציבות שירות המדינה  , היה הסכסוך בעל אופי כללי ;וזיתוועדה פריטטית מח

 . להביא את הסכסוך בפני הוועדה הפריטטית המרכזית
 

06.225 
לא הגיעה ועדה פריטטית מחוזית לידי החלטה אחידה על סכסוך שהובא בפניה בהתאם לפסקה  

או ,  מיום הבאת הסכסוך בפניה או תוך תקופה ארוכה יותר שהיא תקבע תוך שבועיים ימים06.224
 תביא את הסכסוך בפני  -ארצי או עקרוני , הגיעה הוועדה למסקנה שהסכסוך הוא בעל אופי כללי

הוועדה הפריטטית המרכזית תסיים את דיוניה תוך חודש ימים מיום ; הוועדה הפריטטית המרכזית
 .קופה ארוכה יותר שהיא תקבעהבאת הסכסוך בפניה או תוך ת

 
06.226 

לוועדה פריטטית מחוזית לא ימונו אנשים של קחו חלק במשא ומתן שהתנה ל בעניין הנדון  בין המשרד או  
לוו עדה הפריטטית המרכזית לא ימו נו אנ שים אש ר ל קחו חלק במשא ומתן שהת נהל    ;היחידה לבין ועד העובדים

אם  הובא  אותו  עני ין  ,  או  בו ועדה הפריטטית המחוזית, ין ועד  העובדיםבעניין הנדון  בי ן המשרד  א ו הי חידה לב
 .לפניה קודם

 )20/שס(
 

06.227 
כל  עו ד לא עבר ה זמן   , וא ם הוב א לפניה, 06.224פסקה כל עוד לא  הוב א סכסוך בפני ו עדה פריטטית בהתאם ל

הסתדרו ת עובדי המדינה  . לא תבוצע  ההוראה א ו הה חלטה שגרמה ל סכסוך, 06.225  פסקההמרבי לדיוניה  לפי
כג ון הפסקת עבודה מלאה א ו   , מתחייבת כי באותו פרק  זמן תי מנע נציגות העו בדים מכל פעולה שתפגע בעבודה

 הפסקת עבודה בשעות נוספות וכ ל , הן ישירה וה ן בגלל ק יום אסיפות עובדים בתוך שעות העבודה, חלקית
 . פעולה הפגנתית אחרת

 
 ח על סכסוכי עבודה'' דו- 06.23

 
06.231 
 .91.19  סעיףראה, ח על סכסוכי עבודה הגורמים שביתה או הפרעה אחרת בעבודה"בדבר דו

 

  שירותי הביטחון- 06.24
 

06.241 
 .הוראות פרק משנה זה לא יחולו בשירותי הביטחון

 )5/עא(

06.216 - 06.241
  איגודי עובדים- 06פרק 
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  פעילות ארגונית- 06.3
 

 פעילות ועד  06.32/  אסיפות עובדים 06.31
 היעדרות מהעבודה לרגל 06.33/ עובדים 

/  דיון בענייני עבודה 06.34/ פעולות ארגוניות 
וד עניינים בין חברות בוועד העובדים   ניג06.35

 כללים  06.36/ לבין מילוי תפקידים מסוימים 
ידי ועדי -בדבר קבלת הנחות ממפעלים על

 עובדים
 

  אסיפות עובדים- 06.31
 

06.311 
אלא באישור האחראי או מנהל היחידה הנוגעת , אין לקיים כינוסים או אסיפות עובדים בשעות העבודה

 .בדבר
 

06.312 
פי בקשת  -האחראי או מנהל היחידה רשאים להתיר כינוס או אסיפת עובדים בשעות העבודה על

אם הם משוכנעים כי אין אפשרות ,  ועד העובדים ארגון רופאי המדינה אוהסתדרות עובדי המדינה או
כדבר  , מעשית לקיימם מחוץ לשעות העבודה ודחיפות העניין מחייבת כינוס מיידי של העובדים

 .רחשבהכ
 

  פעילות ועד עובדים- 06.32
 

06.321 
אם יש הכרח לקיים ישיבת ועד .  ישיבותיו מחוץ לשעות העבודה של חברי הוועדתועד עובדים יקיים א
יתואם זמן הישיבה עם האחראי או עם מנהל היחידה במגמה שלא לפגוע במהלך , בשעות העבודה

 .העבודה התקין ובשירות המלא לציבור
 

06.322 
רשאי לעסוק בפעולות הוועד , או ממלא מקומו שנקבע מראש בהיעדרו של המרכז מהמקום, מרכז ועד

 .בתנאי שהדבר לא יפגע במהלך העבודה התקין ובשירות המלא לציבור, גם בשעות העבודה
 

06.323 
אינו רשאי  , שאינו מרכז ועד או ממלא מקומו שנקבע מראש בהיעדרו של המרכז מהמקום, חבר ועד

האישור  . לעסוק בפעולות הוועד בשעות עבודתו אלא באישור מיוחד של האחראי או מנהל היחידה
אם האחראי או מנהל היחידה משוכנעים כי אין אפשרות מעשית לטפל בעניין הנדון מחוץ , יינתן

 . פעולה מיידיתתלשעות העבודה ודחיפות העניין מחייב
 

 רגוניות היעדרות מהעבודה לרגל פעולות א- 06.33
 

06.331 
 הסתדרות האקדמאים  , ארגון רופאי המדינה,חבר המזכירות הארצית של הסתדרות עובדי המדינה

איגוד העובדים  ,איגוד המשפטנים, איגוד העובדים העיתונאים בשירות הציבורי, במדעי החברה והרוח
סתדרות ההנדסאים ה, הסתדרות המהנדסים, הסתדרות הביוכימאים והמיקרוביולוגים, הסוציאליים
ארג ו ן , איגוד המרפאים בעיסוק, הסתדרות האחים והאחיות האיגוד הארצי של הרוקחים, והטכנאים

 רשאי להיעדר מן העבודה ,איגוד עובדי מחקר, חטיבת המקצועות הפארה רפואיים, הפיזיותרפיסטים
 פוגע במהלך העבודה  בתנאי שהיעדר זה אינו, ידי האיגוד המקצועי לישיבה או לפגישה-אם הוזמן על

עליו להודיע לאחראי או למנהל היחידה על ההזמנה שקיבל יום אחד . התקין בשירות מלא לציבור
והאחראי או מנהל היחידה חייבים לעשות כמיטב יכולתם כדי , לפחות לפני מועד הישיבה או הפגישה

 .לאפשר את השתתפותו בישיבה או בפגישה אליה הוזמן
 )3/סח(
 
 
 
 

06.311 - 06.331
  איגודי עובדים- 06פרק 
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06.332 
, ל"בהתאם לנאמר בפסקה הנ, אשר נעדר מן העבודה, 06.331כמפורט בפסקה , חבר מזכירות ארצית

ייזקף היעדרו  ,  ימי עבודה בכל שנה תקציבית24-ו לא יותר מא, לא יותר משני ימים רצופים בכל פעם
או ייחשב  ,  ינוכה מימי חופשת המנוחה של העובדיום 24היעדר העולה על . על חשבון העבודה

 .אם לא נותרו לעובד ימי חופשת מנוחה, כחופשה ללא משכורת
 

06.333 
  , 06.331ועיים המפורטים בפסקה עובד שהוא חבר מרכז או חבר ועד ארצי של אחד האיגודים המקצ

אם הוזמן לישיבה או לפגישה מטעם המרכז או הוועד הארצי של האיגוד , רשאי להיעדר מן העבודה
בתנאי שהיעדרו אינו פוגע במהלך העבודה התקין ובשירות המלא , המקצועי אליו הוא משתייך

 .לציבור
.  לפחות יום אחד לפני מועד הישיבה, הל היחידה על ההזמנה שקיבלעל העובד להודיע לאחראי או מנ

האחראי או מנהל היחידה חייבים לעשות כמיטב יכולתם לאפשר לעובד את השתתפותו בישיבה אליה 
 .הוזמן

 
06.334 
ולא  , פים כל פעםלא יותר משני ימים רצו, 06.333אשר נעדר מן העבודה בהתאם לנאמר בפסקה , עובד

היעדר נוסף על מספר  . ייזקף היעדרו על חשבון העבודה, יותר משישה ימי עבודה בכל שנה תקציבית
אם לא נותרו , או ייראה כחופשה ללא משכורת, ימים זה ייזקף על חשבון חופשת המנוחה של העובד

 .לעובד ימי חופשת מנוחה
 

06.335 
 חלות על חבר המזכירות הארצית של האיגודים המקצועיים 06.334- ו06.333ות אהוראות פסק

 .06.332ל ופסקה " בנוסף להוראות הפסקה הנ06.331המפורטים בפסקה 
 

06.336 
ר האחראי או מנהל היחידה עד שישה ימים בכל באישו, חבר ועד עובדים רשאי להיעדר מן העבודה

משרדי או יחידתי ,  לכינוס ארצי06.331אם הוזמן מטעם איגוד מקצועי המפורט בפסקה , שנה תקציבית
על חבר הוועד להודיע לאחראי או למנהל היחידה על מועד הכינוס  . ידי האיגוד המקצועי-הנערך על

 מראש והאחראי או מנהל היחידה חייבים לעשות כמיטב יכולתם כדי לאפשר את לפחות שבוע ימים
בתנאי שהיעדר זה אינו פוגע במהלך העבודה התקין ובשירות המלא  , השתתפותו בכינוס אליו הוזמן

 .ייזקף היעדרו זה על חשבון העבודה, ל"חבר ועד העובדים אשר נעדר מהעבודה כנ. לציבור
 

06.337 
המבקש לזקוף על חשבון העבודה ימי השתתפות של חברי ועדי , 06.331המנוי בפסקה , איגוד מקצועי

, 06.336מחוץ לששת הימים הנזכרים בפסקה , משרדי או יחידתי הנערך על ידיו, עובדים בכינוס ארצי
 .ן העבודה לשני ימים נוספים למטרה זויפנה אל האחראי והוא רשאי להתיר היעדר על חשבו

לזקוף על חשבון העבודה ימי השתתפות של חברי ועדי עובדים בכינוס  , מבקש איגוד מקצועי כאמור
ימי , או לזקוף על חשבון העבודה, שמונת הימים לעיל מלבד, משרדי או יחידתי הנערך על ידיו, ארצי

יפנה אל נציבות שירות המדינה , משרדיים-ביןהשתתפות של חברי ועדי עובדים בכינוסים ארציים 
 .לקבלת אישורה המוקדם

 
06.338 
לא ייראה כממלא , אשר היעדרו מן העבודה נזקף על חשבון העבודה בהתאם להוראות סעיף זה, עובד

, ל ולהחזר הוצאות נסיעה"ולא יהיה זכאי לקצובת אש, תפקיד מטעם המדינה באותה תקופת היעדר
 .מחמת היעדרו זה

 
06.339 

 ).ו(33.622 ראה פסקה -שאירעה לעובד אגב מילוי תפקידו כחבר ועד העובדים , לעניין תאונה
 

  דיון בענייני עבודה- 06.34
 

06.341 
ידי נציבות שירות המדינה לדיון בענייני עבודה בתור נציג -ידי משרדו או על-המוזמן על, עובד

ל ולהחזר הוצאות  "שב תקופת היעדרו כתקופת היעדר בתפקיד והוא זכאי לקצובת אשתיח, העובדים
 .נסיעה בקשר לכך
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  ניגוד עניינים בין חברות בוועד העובדים לבין מילוי תפקידים מסוימים- 06.35
 

06.351 
הממשלה לשם מניעת ניגוד עניינים בין חברות בוועד עובדים לבין מילוי תפקידים מסוימים במשרדי 

 לא יוכלו להמשיך במילוי ,כי עובדי המדינה הממלאים את התפקידים המנויים להלן ודומיהם, נקבע
 :  או יכהנו כחברי ועד העובדים/תפקידם אם ייבחרו ו

, חשב המשרד, יועץ משפטי, סגני המנהל הכללי, משנה למנהל כללי, מנהל כללי: חברי הנהלה )א(
 ;על יחסי ציבור וחברי הנהלה אחריםהממונה , הדובר, המבקר הפנימי

 ;)א(עוזרים אישיים או יועצים אישיים של המנויים בנסמן  )ב(
 ;מנהל אגף )ג(
 ;מנהל יחידה גיאוגרפית ברמת מחוז וסגנו )ד(
מנהל , מנהל היחידה למשאבי אנוש: בעלי תפקידים בתחום ניהול משאבי אנוש ושכר כגון )ה(

 ;ינהל במחוז או ביחידה מינהלית וכן סגניהם ועוזריהםמנהל היחידה למ, יחידת המשכורת
 ;סגניהם ועוזריהם הראשיים, חוקר בענייני משמעת, קצין ביטחון )ו(
 ;מהנדס או טכנאי ייצור הקובע או הממליץ על קביעת נורמות ופרמיות )ז(
תנאי  להחליט או להמליץ על קבלת עובדים קידומם , כל עובד אחר בעל סמכות מטעם ההנהלה )ח(

 .עבודתם ופיטוריהם
 )20/נט(

 
06.352 

כי קיים ניגוד , לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי של המשרד, נראה לאחראי של המשרד )א(
 לבין חברותו בוועד העובדים של 06.351עניינים בין תפקידיו של עובד שאיננו מפורט בפסקה 

 ;יבות שירות המדינהיעביר את העניין להחלטת נצ, המשרד
במקרה של ספק יבקשו היועץ המשפטי של המשרד או היועץ המשפטי של נציבות שירות  )ב(

 .היועץ המשפטי לממשלההמדינה את חוות דעתו של 
 

06.353 
, יודיע על כך האחראי לעובד , וד עניינים כאמורקבעה נציבות שירות המדינה כי אכן קיים מצב של ניג

 .האם הוא פורש מחברותו בוועד העובדים, תוך זמן סביר, והלה יחליט
 

06.354 
רשאי האחראי באישור נציבות שירות , לא פרש העובד מחברותו בוועד העובדים תוך זמן סביר

 סייגים -לפי שיקול דעתו  -או לקבוע , להעביר את העובד לתפקיד מתאים אחר במשרד, המדינה
 .לתפקידו באופן שתבוטל האפשרות הממשית של ניגוד עניינים

 
06.355 

, לבקשת העובד ובאישור נציבות שירות המדינה, רשאי האחראי, חדל העובד לכהן בוועד העובדים
ם  בהתחשב בעובדה שהמצב של ניגוד עניינים אינו קיי, לשקול את אפשרות שינוי תפקידו של העובד

 .עוד
 

 ידי ועדי עובדים- כללים בדבר קבלת הנחות ממפעלים על- 06.36
 

06.361 
 הגדרות 

 ;יבואן ומוכר שירותים, סוחר, יצרן מקומי
 

  "יצרן" -
למעט עובד בתפקיד של  , ועד נבחר לרבות עובד שצורף לוועד לעניין הנדון

 עוסק )או בחלק מתפקידו(מ אשר בתפקידו "מ או עובד בנא"ממונה בנא
מ או "גם אם הממונה על בנא, או שירותים עבור המשרד/ברכישת מוצרים ו

 .מ הוא חבר ועד העובדים"עובד בנא

 "ועד עובדים" -

 )31/נ                                      (
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06.362 
של מוצרים הנמכרים בהנחה וקבלת שירותים שונים , ידי ועדי עובדים-לן הנוהל בדבר רכישות עללה

 :בהנחה
ידי שלושה חברי ועד וההחלטה  -ייעשה לפחות על, כל מגע של חברי ועדי עובדים עם יצרן )א(

 גמלאי -כגון ( או שירותים לכל העובדים או לקבוצת עובדים /הסופית על רכישת מוצרים ו
ידי -כרון דברים אשר ייחתם עליאגב רישום ז, ידי מליאת ועד העובדים-תתקבל על, )המשרד

חו ק  כרון דברים זה יישמר בתיקיית ועד העובדים כפי שנקבע ביז. היצרן וכל חברי ועד העובדים
 ;הארכיונים

ארגון אירוע , רכישת מוצר או מוצרים מסוימים בכל שנה, ן רכישת שי לחגיםועד עובדים המתכנ )ב(
ינקוט באחד מהצעדים ', לארץ וכו-טיולים בארץ או בחוץ, נשפים: או אירועים מסוימים כגון

 :הבאים
 ;פי הכללים המקובלים בשירות המדינה-קיום מכרז על .1
 .ידי מליאת ועד העובדים-קבלת הצעות מחיר משלושה יצרנים לפחות ואישור ההצעה על .2

 :תינתן עדיפות למוצרים מתוצרת הארץ ויושם גם דגש על, בקבלת החלטה סופית בגין הרכישה )ג(
 ;טיב המוצר .1
 ;עלות המוצר .2
 .מ שהיצרן מנהל ספרים והוא עוסק מורשה"אישור ממס הכנסה ומע .3

יצרנים (כרים לבין המו) י ועדחבר(בשום מקרה לא ייווצר ניגוד אינטרסים בין רוכשי המוצרים  )ד(
 :לדוגמה ).'וכו

 אם במסגרת תפקידו הקבוע במשרד הוא מקיים מגע  ,המשא ומתןלא ישותף חבר ועד בצוות 
בנסיבות  . ר"פי הגדרת התקשי-כספי או ענייני עם היצרן או אם הוא קרוב משפחה של היצרן על

ים שלא אלו יצרף ועד העובדים לצורך משא ומתן זה עובד אחר מקרב חברי הוועד האחר
בשום מקרה לא יבוא  . עדו או מקרב עובדים אחרים אשר אינם חברי הובמשא ומתןהשתתפו 

חבר ועד או עובד מן השורה אשר מכהן בתפקיד ממונה על , במגע עם היצרן או ספק השירותים
או שירותים /עוסק ברכישת מוצרים ו) או בחלק מתפקידו(מ אשר בתפקידו "מ או עובד בנא"בנא

 ;דעבור המשר
, )'טיול וכו(יצרן אשר העניק הטבות כלשהן בעקבות הקנייה המרוכזת או רכישת שירות מרוכז  )ה(

 :יחלק הוועד את ההטבה האמורה בקרב כל העובדים באותה יחידה באחת הדרכים
 ;הוזלת המוצר או השירות לכלל העובדים .1
בי ן  ) יעה כרטיס נס:לדוגמה(הגרלת המוצר או השירות שהתקבל כהטבה לוועד העובדים  .2

 .כל העובדים ביחידה אותה מייצג הוועד
 ;או שירותים רק עבור עובדי המשרד אותם הוא מייצג/ועד העובדים יעסוק ברכישת מוצרים ו )ו(
או השירותים שנרכשו והעובד המקבל את /ועד העובדים ינהל רישום מדויק על כמות המתנות ו )ז(

  .מש הוכחה לקבל השי חתימתו תש.או השירות יחתום אישית על קבלתם/המתנה ו
 )31/נ(

 
06.363 

 שיחול בשירותי הביטחו ן  06.36למעט סעיף , הוראות פרק משנה זה לא יחולו בשירותי הביטחון
 .בשינויים הנדרשים בהיעדר ועד עובדים

 )5/עא(
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  פעולות חברה ותרבות- 06.4
 

  השתתפות הנהלת משרד בהוצאות חברה 06.41
 ותרבות

 
  השתתפות הנהלת משרד בהוצאות חברה ותרבות- 06.41

 
06.411 
 תהגדרו

 
אחראי רווחה לשירות רווחה ומנהלי , אחראי במשרד או ביחידת הסמך

 ;יחידות מינהליות
 

 "הנהלה" -

 ;82.56שי לפורש לגמלאות כמשמעותו בסעיף 
 

 "שי לפורש" -
אשר בעת קבלת השי , מדינה לרבות סטודנט ועובד בחלקיות המשרהעובד 

 .צופים בעבודה במשרדארבעה חודשים ר הועסק מעל
 )13.13.3' הוראת החשב ה כללי  מס(
 )7/עו(

 "עובד" -

 
 

06.412 
לכל , אות לפעולות חברה ותרבות בשנת תקציבשתתף בהוצרשאית לההנהלת משרד  )א(

 :כדלקמן, עובד
  י לחגיםש .1

 ; לקראת חג הפסח ולקראת ראש השנה )א
נם חוגגים את חגי ישראל המעוניינים לקבל את לעובדים שאי )ב

בתאריכים ) חג הקורבן וחג הרמדאן: כגון(השי במועדי חגיהם 
יפנו בכתב , המפורסמים בלוח השנה של נציבות שירות המדינה

 ;לוועד העובדים לכל הפחות חודש לפני מועד החג העברי
 ;ברכישת השי יש להתחשב בעובדים המשתייכים לדתות השונות )ג
ליט המשרד להעניק לעובדים שי לחג הכולל משקה  הח )ד

האחראי יוודא כי יוענק שי חלופי ושווה ערך לעובד , אלכוהולי
 ;וזאת לבקשת העובד ותאום מבעוד מועד

המשרד ינהל רישום של עובדים אשר יבחרו לקבל את השי לחג  )ה
 .פי מועדי ישראל-שלא על

 )7/עו(
 .קייטנות, ספורט, מסיבות, יוליםט .2

, חברה ותרבות לעובדים פעילים ולגמלאים, השי והסכומים אשר יתוקצבו לפעולות רווחהסכומי 
 . שירות המדינההשכלה ורווחה בנציבות, אגף בכיר הדרכהידי -סמו מעת לעת עליפור

לשי לפורשים לגמלאות , כומים אלה אינם כוללים סכומים המוקצבים למסיבות לגמלאיםס )ב(
 .82.56ולשמירת הקשר עמם כמפורט בסעיף 

 
06.413 

נה קשורה במספר לקייטנות ולספורט וחלוקתם אי, לטיולים, הקצאת כספים למסיבות )א(
 ;אלא מחושבת לפי מספר העובדים הכללי, המשתתפים בכל אחת מהפעילויות

החלוקה תיעשה לפי שיקול דעת הנהלת המשרד בשיתוף האחראי על שירותי רווחה   )ב(
 . ובהתאם לפעילות המשרד בכל אחד מהתחומים האמורים

 
06.414 

 ;נסמן מבוטל )א(

ידי הוספת סכומים לתקציב הספורט -ט עלהנהלת משרד רשאית לעודד פעילות ספור )ב(
כאשר ועד העובדים  , אם קיים כיסוי תקציבי מתאים, 06.412מעבר למצוין בפסקה 

 .והעובדים המשתתפים נושאים בנטל הנוסף בחלקים שווים
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06.415 

 ;ביחידההתכנון התקציבי לתשלום ההוצאות למעשה יתבסס על מספר העובדים  )א(
 ;נסמן מבוטל )ב(
 ;נסמן מבוטל )ג(
ידי האחראי לשירותי רווחה -משרד רשאי לבצע פעולות רווחה נוספות היזומות על )ד(

 ;בתנאי שקיים כיסוי  תקציבי נוסף ומתאים למטרה זו, ידי הנהלת המשרד-ומאושרות על
ופן ניצול הכספים על א, המדינהח לנציבות שירות "האחראי על שירותי רווחה יגיש דו )ה(

  .פי מתכונת שתפורסם-חברה וספורט על, רכי פעולות תרבותולצ
 )7/שע(
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  פעולות ספורט בשירות המדינה- 06.5
 

 06.52/ דה  פעולות ספורט בשעות העבו06.51
השתתפות בפעולות ספורט במסגרת הליגה 
למקומות עבודה לרבות פעולות במסגרת  

 המחוזיאדה או הספורטיאדה
 

  פעולות ספורט בשעות העבודה- 06.51
 

06.510 
 על האחראים ,")פעילות ספורט"-ןלהל ( ספורטפעילותבמגמה לעודד עובדים לעסוק ב )א(

 שעה אחת בשבוע  לעשות הפסקה של עד,ינים בכךיבמשרדים לאפשר לעובדים אשר מעונ
אין לאשר פיצול של שעה זו לפרקי זמ ן  . שתוקדש לפעילות ספורט בין כותלי מקום העבודה

 ;או ליותר מפעם אחת בשבוע/קצרים יותר ו
 ;פנית הבאה לקדם פעילות ספורט של עובדים הכוונה לכל פעילות גו-"פעילות ספורט" )ב(
 :הפסקה זו תינתן בתנאים הבאים )ג(

 ;פעילות הספורט נערכת במקום העבודה בלבד .1
הפעילות נערכת ומותנית באישור של הממונה הישיר של כל עובד המשתתף בפעילות   .2

ספורט ובהצהרתו של העובד כי ההפסקה מנוצלת לצורך פעילות ספורט במקום העבודה 
 ;בלבד

 ;או במתן השירות לציבור/הפעילות נערכת כך שאינה פוגעת במהלך התקין של העבודה ו .3
 ;)לא לפני תחילת יום העבודה ולא לאחר סיומו(ההפסקה תהיה במהלך יום העבודה בלבד  .4
 ;נוספות בגין פעילות זושעות לא יאושרו  .5
 התקציב לא יידרש תקציב מיוחד לצורך הפעלת נושא זה ופעילות זו תיעשה במסגרת .6

 ;יחידת סמך/המאושר של כל משרד
יד י  -עובד יוכל להשתתף בפעילות ספורט רק לאחר שהמציא אישור רפואי החתום על .7

 ;המאשר כי הוא כשיר מבחינה רפואית לעסוק בפעילות ספורט, רופא
הפעילות נערכת בפיקוח מדריך ספורט בעל תעודה מתאימה הנמצא בזמן הפעילות במקום  .8

 ;ת הספורטבו נערכת פעילו
פרק הזמן המפורט לעיל כולל בתוכו גם את זמן ההתארגנות בתחילת הפעילות ובסיומה   .9

 ).רחצה וכדומה, החלפת בגדים(
 

 השתתפות בפעולות ספורט במסגרת הליגה למקומות עבודה לרבות פעולות - 06.52
 במסגרת המחוזיאדה או הספורטיאדה

 
06.520 

יש אף מקרים  . ות ספורט במסגרת הליגה למקומות עבודהבערים שונות בארץ מתקיימות פעול )א(
שמתקיימות פעולות ספורט מרוכזות בטבריה או באילת במסגרת מחוזיאדה או ספורטיאדה 

 ;ארצית
במשרדים בהם קיימות קבוצות עובדים הרשומות בליגה למקומות עבודה והמקיימות אימונים  )ב(

 :ול בהתאם לסדר הבאיש לפע, במסגרת הליגה, באופן קבוע במשך כל השנה
ניתן לאשר יציאה , לקבוצות אשר מקיימות אימונים מחוץ לכותלי המשרד בשעות אחר הצהריים

והכל בכפוף לתנאים המפורטים בפסקה , לפני מועד סיום העבודה, פעם בשבוע, של חצי שעה
 : הבאיםובהתאם לתנאים הנוספים) 4)ג(למעט התנאי שבנסמן  (06.510

יפקח באופן רצוף על כך  , באמצעות רכז הספורט או גורם אחר מטעמו, האחראי במשרד .1
אכן משתתפים  , שהעובדים הרשומים בקבוצת הספורט  במסגרת הליגה למקומות עבודה

 ;בדרך קבע בפעולות הספורט של הקבוצה
של שעות האימונים של הקבוצה האמורה נמשכות לפחות שעה נוספת בזמנם החופשי  .2

 ).לאחר שעות העבודה(המשתתפים 
אין , במשרדים בהם פרק הזמן בו משתתפות הקבוצות בפעילות ספורט הוא פחות מהאמור לעיל

 .לאשר יציאה מוקדמת על חשבון שעות העבודה
 )12/סו(

06.510 - 06.520
  איגודי עובדים- 06פרק 
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, המתקיימות במשך מספר ימים בשבוע אחד, והספורטיאדה כאמור לעיללפעולות המחוזיאדה  )ג(
יוכרו ימי ההשתתפות כימי עבודה והעובדים הספורטאים המשתתפים בהם יהיו זכאים לקבלת 

ום העבודה אינו משלם ישירות למלון בתנאי שמק,  בעד ימים אלול והוצאות נסיעה"קצובת אש
  ;בו הם מתאכסנים בעד שהייתם באירועים אלה ואינם מוסעים במרוכז על חשבון המשרד

ל המשולם לעובדים את "יש לנכות מתשלום האש, אם מקום העבודה משלם ישירות למלון
  .הסכום אשר שולם ישירות למלון

יד י  -ברכב ממשלתי או ברכב שכור עלהוא הדין כאשר המשרד מסיע את הקבוצות במרוכז 
 .המשרד

ל בעד "אין העובדים זכאים לתשלום אש, אם פעולות ספורט אלו נמשכות בימי שישי ובשבתות
 ;שהייתם שם בימים אלה

באף מקרה אין לשלם שעות נוספות בכל פעולה הקשורה בספורטיאדה או במחוזיאדה או  )ד(
 ;פעולות ספורט אחרות

את הרכב קבוצות הספורט לפי השתתפותם של העובדים במסגרת  האחראים במשרדים יקבעו  )ה(
) ג(המשרד רשאי לממן בנוסף לנאמר בנסמן ; קבוצות ספורט במקומות עבודה במשך כל השנה

לעיל גם את הרשמתן של הקבוצות לפעולות הספורט וכן לכסות את הוצאות הביטוח בגין 
 ;ההשתתפות בפעולות אלו

מחליפים והמאמנים שזכאים להשתתף בפעולות ספורט להלן מספר המשתתפים ומספר ה )ו(
  :לפי  קבוצות הספורט השונות, בספורטיאדות או במחוזיאדות כאמור לעיל

 
מספר שחקני ספסל    מאמן כ"סה

 )מחליפים(
מספר שחקנים    

 המשתתפים
 ענף הספורט

 אופני הרים 4 1 - 5
 באולינג 4 1 - 5
 'ברידג 4 2 - 6
 טניס 4 2 - 6
 טניס שולחן 4 2 - 6

 כדורגל 11 5 1 17
 כדורסל 5 5 1 11
 כדורסל נשים 5 5 1 11
 כדורעף 6 4 1 11
 כדור רשת 6 4 1 11
 מחניים 6 4 - 10
 רגל-קט 5 5 1 11
 ריצה 10 - - 10
 שחייה 8 - 1 9
 שחמט 4 1 - 5

פקידו לעסוק  אשר ת, ייצא עם הקבוצה של המשרד מלווה אחד בלבד, ל"בנוסף למחליפים הנ
 10בכל הנושאים המינהליים של הקבוצות ובתנאי שמספר השחקנים בכל הענפים עולה על 

  .יהיה אחד השחקנים אחראי על הנושא המינהלי,  שחקנים10-אם יש פחות מ. שחקנים
 )6/עב)(14/עג)(7/עה(
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 1 חלק
 

 משרות ונוהלי העסקת עובדים במשרות תקניות ובמשרות מילוי
 בלתי תקניות

 
.  ילוי משרות תקניות ונוהלי העסקת עובדים במשרות תקניותבחלק זה מובאות ההוראות בדבר מ

פי - עובדים קבועים על-בהמשך מובאים הסייגים והנהלים לקבלת עובדים לסוגיהם במשרות תקניות 
בחלק זה מובאות ההוראות בדבר . חוזים מיוחדים ולקבלת עובדים בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה

 .שאילת עובדים, מילוי מקום ומינוי בפועל, לים"מנכ
-ט"התשי, מקורן בחוק שירות התעסוקה, המתייחסות לקבלת עובדים מהחוץ, מרבית הוראות חלק זה

 .והתקנות שלפיהם, 1959-ט"התשי, )מינויים(בחוק שירות המדינה , 1959
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  הוראות כלליות- מילוי משרות - 10 פרק
 זה מובאים המקרים בהם קיום משרה  בפרק

 .בתקן מהווה תנאי להעסקה בה

  תקן- 10.1
 

 משרה בתקן כתנאי 10.12/  אישור תקן 10.11
 להעסקה

 
 ן אישור תק- 10.11

 
10.111 

 .04.1אישור תקן ועררים מובאים בפרק משנה , ההוראות והנהלים בדבר הגשת הצעת תקן
 

  משרה בתקן כתנאי להעסקה- 10.12
 

10.121 
. אלא אם הוא משובץ במשרה פנויה בתקן , פי כתב מינוי-על, אין להעסיק עובד במעמד קבוע )א(

פי הרשאה להעסקה לשעה המועמד להיות מועסק במעמד  - עלהוראה זו חלה גם על מועסק
 ;קבוע בתום תקופת הניסיון

אלא אם יבצע הלכה למעשה את המטלות המפורטות , אין לשבץ במשרה עובד במעמד כלשהו )ב(
 .בתיאור התפקיד המאושר של המשרה

 )26/נג(
 

10.122 
למעט עובד זמנ י  , פי כתב הרשאה-על, חובת קיום משרה פנויה בתקן אינה חלה על העסקת עובד זמני

 ).16.321ראה פסקה (המועסק כממלא מקום של עובד אחר המשובץ במשרה בתקן 
 

10.123 
למעט עובד ארעי המועסק כממלא  ,  ארעיקן אינה חלה על העסקת עובדתחובת קיום משרה פנויה ב

 .קןתמקום של עובד אחר המשובץ במשרה ב
 

10.124 
אלא אם הוא  , פי חוזה מיוחד באחד מסוגי החוזים המיוחדים המפורטים להלן-אין להעסיק עובד על

פי הרשאה להעסקה לשעה המועמד  -הוראה זו חלה גם על מועסק על(קן תמשובץ במשרה פנויה ב
 ):פי חוזה מיוחד בתום תקופת הניסיון-סק עללהיות מוע

 ;)15.212 -15.211ותאראה פסק( שנה 55עובד שגילו מעל  )א(
 ;)15.213ראה פסקה  ( או תושב קבע בישראל עובד שאינו אזרח ישראל )ב(
 ;)15.214ראה פסקה (רץ לא-עובד שיישלח לעבודה קבועה בחוץ )ג(
 ;)15.215ראה פסקה (עובד שיועסק בלשכת שר או סגן שר  )ד(
 ;)15.216ראה פסקה (עובד שיועסק בלשכת רב ראשי לישראל  )ה(
 ;)15.217ראה פסקה (עובד שהממשלה החליטה למנותו מנהל כללי  )ו(
 ;)12.421ראה פסקה (עובד המתקבל לעבודה לאחר שלא נמצא מועמד במכרז פומבי  )ז(
 ;)16.413ראה פסקה (עובד שיועסק כממלא מקום  )ח(
 .)15.219ראה פסקה (עובד שיועסק לשם שיקומו הבריאותי  )ט(

 )7/סה(
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10.125 
פי חוזה מיוחד באחד מסוגי החוזים  -חובת קיום משרה פנויה בתקן אינה חלה על העסקת עובד על

 :המיוחדים הבאים
ראה (משימה חולפת אדם שיועסק בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה מסוג לחץ עבודה או  )א(

 ;)16.412- ו16.411ות אפסק
 ;))א(16.414ראה פסקה (אדם שנקבע כי עבודתו חיונית למדינה  )ב(
  16.415ות אראה פסק( משרד החוץלארץ בתפקידים שונים ב-אדם שיועסק זמנית בחוץ )ג(

 ;)16.417עד 
לפי הנסיבות , אדם שיועסק במשרה חלקית שהיא פחות משליש משרה או פחות מחצי משרה )ד(

 ;)16.418ראה פסקה (
 ;)16.419ראה פסקה (בארצות הברית של אמריקה , משרד האוצראדם שיועסק מטעם  )ה(
 .פי כתב העסקה בשירות הביטחון הכללי-אדם שיועסק על )ו(

 )5/עא(
 

10.126 
בדבר העסקת עובד חדש במקום עובד שנפסל לשירות הממשיך לעבוד עד לניצול כל ימי יתרת המחלה  

ראה , הכל לפי התאריך המוקדם יותר, 82.510 הפרישה כמשמעו בפסקה שלזכותו או עד הגיעו לגיל 
 .33.209פסקה 

 )10/סז(
 

10.125 - 10.126
  הוראות כלליות- מילוי משרות - 10פרק 
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  דרכים למילוי משרות תקניות- 10.2
 

 מילוי ביניים של משרה 10.22/  כללי 10.21
 מילוי משרות תקניות  10.23/ תקנית פנויה 

 פנויות
 

  כללי- 10.21
 

10.211 
יתחיל לטפל בדבר בעוד , י יהיה הכרח למלא אותהולדעת האחרא, עומדת להתפנות משרה תקנית

השלבים הללו מפורטים . יחד עם התפנות המשרה, ככל האפשר, כדי שכל שלבי הטיפול יסתיימו, מועד
 .10.23בסעיף 

 
  מילוי ביניים של משרה תקנית פנויה- 10.22

 
10.221 

 -מותר להעסיק בה זמנית אדם שאינו עובד המדינה , קבעידי עובד בדרך -עד למילוי משרה תקנית על
הנהלים והתנאים להעסקת ממלא מקום או  ;  בדרך של מינוי בפועל-או עובד המדינה , כממלא מקום

 .13.84 הנוהל למילוי מקום עובד בניסיון מפורט  בסעיף ;18למתן מינוי בפועל מפורטים להלן בפרק 
 

  מילוי משרות תקניות פנויות- 10.23
 

10.231 
בעובד מועבר מגופים ושירותים , מותר למלא משרה תקנית פנויה בעובד המועסק כבר בשירות המדינה

 .אחרים או בעובד מן החוץ
 

10.232 
רק אם לא נתמלאה משרה ; משרה תקנית פנויה תמולא בדרכים הבאות ולפי הסדר המפורט להלן

האמור . קנית בדרך אחת מהדרכים המפורטות להלן ניתן למלא אותה בדרך המפורטת אחריהת
 :יתר הנסמנים הם רשות, כסדרם להלן הוא חובה) ח(- ו,)ג(, )ב(בנסמנים 

 ;)11.2ראה פרק משנה (העברת עובד ממשרה אחרת באותו משרד  )א(
 ;)11.3ראה פרק משנה (העברת עובד לפי הוראות הוועדה לוויסות כוח אדם עודף  )ב(
 ;  )11.4ראה פרק משנה (מכרז פנימי * )ג(
 ; משרדי-מכרז בין )ד(
 ;)11.5ראה פרק משנה (העברה של עובד ממשרד אחר  )ה(
 ;)11.6ראה פרק משנה (שוטר או סוהר או מורה , העברת חייל משירות הקבע )ו(
 ;)11.7ראה פרק משנה ( או משירות התעסוקה המוסד לביטוח לאומיהעברת עובד מ )ז(
 ;)11.8ראה פרק משנה (קבלת עובדים וחיילים מפוטרים  )ח(
 ).11.9ראה פרק משנה (גיוס עובדים מבחוץ  )ט(
 בתחולה,  ומעלה3 שדרגת השיא שלהן היא אלמשרות המשפטנים אין מכרזים פנימיים רוגבדי ∗

 .11.403 בהתאם לפסקה, )1.2.2004 (ד"בשבט התשס' ט מיום
 )29/טס(

 .הוראות פסקה זו לא יחולו על מילוי משרות תקניות בשירותי הביטחון
 )5/עא(
 

10.211 - 10.232
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  מילוי משרות תקניות- 11פרק 
כים בפרק זה מובאות ההוראות בדבר הדר

החל בהעברה  , למילוי משרות תקניות לפי סדרן
 .בתוך המשרד וכלה בגיוס עובדים מבחוץ

  הוראות כלליות- 11.1
 

/   עמידה בתקופת ניסיון 11.12/  הקדמה 11.11
  דרישות השכלה וניסיון11.13

 
  הקדמה- 11.11

 
11.111 

 לא נתמלאה משרה תקנית בדרך הראשונה ;10.232 בפסקה הדרכים למילוי משרה תקנית פנויה פורטו
ניתן למלאה בדרך הבאה אחריה וכן הלאה לפי סדר הנסמני ם  , מהדרכים המפורטות בפסקה האמורה

 .המפורט באותה פסקה
 

  עמידה בתקופת ניסיון- 11.12
 

11.121 
ל העובד למשרה הפנויה תהיה דרך קבלתו ש, התקופה הראשונה של עבודת עובד במשרה תקנית פנויה

יועסק במשרה או , רק אם יעמוד העובד בניסיון). 13.8ראה פרק משנה (היא תקופת ניסיון , אשר תהיה
 .תאושר העברתו אליה

 
  דרישות השכלה וניסיון- 11.13

 
11.131 
  כלליותהוראות

  מקצועיניסיון )א(
הנגזרים מתחומ י  , ם הנדרשים ממועמד למשרה התעסוקתיים והמקצועייוהמומחיות הרקע .1

ושיש בהם כדי לתרום לביצוע , כפי שייקבעו בתיאור התפקיד, המשרההעיסוק של 
 ;התפקיד

 :פי אחת מבין שתי האפשרויות שלהלן- בתיאור התפקיד עליוגדר הניסיון .2
 ניסיון , ניסיון במשאבי אנוש: כגון,  הניסיון יוגדרו בתחומים מפורטיםדרישות )א

 ;הול תקציב וכדומהבני
ניסיון : כדלקמן,  הניסיון יוגדרו תוך הפנייה לתחומי העיסוק של המשרהדרישות )ב

 או , העיסוק של המשרה כמתואר בפירוט המטלות בתיאור התפקידבתחום
 .אלה למטלות זיקההם קיימת בבתחומים ש

  חישוב שנות הניסיון ביחס למועד קבלת התואראופן .3
 אקדמית במקצוע השכלה בתיאור התפקיד נדרשת אשרכ  - מסוימת השכלה דרישת )א

 ממועד קבלת  ימנה הניסיון של המועמד -) גיאוגרפיה וכדומה, כלכלה: כגון(מסוים 
 דיןפי -ובמידה שאין מניעה לכך על, התואר אלא אם נקבע אחרת בתיאור התפקיד

ון שבהם הניסי, עבודה סוציאלית ועריכת דין, ההנדסה, מקצועות הרפואה: כגון(
 ; ) ממועד קבלת הרישיוןיימנה

 כאשר בתיאור התפקיד נדרשת השכלה אקדמית כללית - כללית השכלה דרישת )ב
) וכדומה) תואר ראשון(השכלה אקדמית : כגון( מסוים לימודשאינה ביחס למקצוע 

,  התואר ובין אם לאחריוקבלתבין אם נרכש לפני ,  של המועמד יימנההניסיון  -
 ;תיאור התפקידאלא אם נקבע אחרת ב

 אם ובין ניהולי של מועמד יימנה בין אם נרכש לפני קבלת התואר האקדמי ניסיון )ג
הן במשרות בהן נדרשת השכלה מסוימת הן במשרות שבהן נדרשת השכלה , לאחריו
 . אלא אם נקבע אחרת בתיאור התפקיד, כללית

 )5/עב(
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.   במכרז הוכחת הניסיון הנטעןממועמד יש לדרוש - עמידה בדרישת הניסיון הוכחת .4
 ולתיאור תמציתי של תוכן משרהלהיקף , האישורים שיידרשו מתייחסים לתקופת עבודה

מסמכים בתצהיר שינוסח  הלגבותיוכל המועמד , בנוסף. התפקיד במקומות עבודה קודמים
בדבר , 1959-ט"התשי, )מינויים( שירות המדינה חוק ל45באופן שיכלול את הוראת סעיף 

 ;איסור השגה במרמה של משרה בשירות המדינה
ח בחשבון באופן   בחלקיות משרה יילקשהועסק ניסיון של עובד - במשרה חלקית ניסיון .5

עיקרון זה לא יחול . משרהככל שמדובר בחלקיות משרה של פחות מחצי , משוקלל
 יהיה לשקול ניתןלגביהם , אחיםפארה רפואיים ו, במקרים ספציפיים כמו פסיכולוגים

פי   -ועלבהתאם לנסיבות , כשוות ערך לחלקיות מלאה, חלקיות נמוכה מחצי משרה
 של עובד שהועסק בחלקיות משרה של חצי משרה ניסיון.  נציבות שירות המדינההחלטת
 ; במשרה מלאהכניסיוןייחשב לצורך העניין , או יותר

 )25/סט (
 להלן מתייחסו ת  בטבלאותוינות  המצהדרגות - תחיליות במתח דרגות המשרה דרגות .6

 ;לדרגות תחיליות במתח דרגות המשרה
 לאומי-ל או בשירות האזרחי"ניסיון בצה .7

, )לרבות ניסיון בשירות קרבי(ל "יילקח בחשבון ניסיון בשירות חובה או בקבע בצה )א
ובלבד שמדובר בניסיון מוכח העונה על הגדרת ניסיון  , לאומי-או בשירות האזרחי

 ;  לעיל2,1)א(בנסמן מקצועי כאמור 
יש להמציא אישור של הגורמים ,  לעיל4)א(לשם הוכחת הניסיון כמפורט בנסמן  )ב

ידי מקום -לרבות על, לאומי-ל או במנהלת השירות האזרחי"המוסמכים בצה
 .לאומי-השירות שבו התבצע בפועל השירות האזרחי

 )6/עד(
 סףניתן לאשר דרישות , כאשר קיימת סיבה מקצועית המצדיקה זאת,  מיוחדיםבמקרים .8

באישור ובידיעת סגן נציב שירות המדינה  , שונות מהמצוין בטבלאות המפורטות להלן
 .לפחות

 השכלה )ב(
,  בתיאור התפקידכפי שייקבעו ,  העיסוק של המשרהמתחומי הנדרשת לתפקיד נגזרת ההשכלה

 .  התפקידושיש בהם כדי לתרום לביצוע 
   :פי אחת מהאפשרויות שלהלן-על תוגדר בתיאור התפקיד ההשכלה .1

השכלה אקדמית : כגון,  מפורטיםמסוימים ההשכלה יוגדרו במקצועות דרישות )א
 ;בהידרולוגיה וכדומה, בסטטיסטיקה, בכלכלה

השכלה תיכונית , לה אקדמיתהשכ: כגון, כללי ההשכלה יוגדרו באופן דרישות )ב
   .וכדומה

   : בדרישות השכלהעמידה בהשכלה אקדמית לצורך הכרה .2
 :בהתאם לאמור להלן תחשב מסויםהשכלה אקדמית במקצוע בדרישות של  עמידה )א

 מועמדותו תחשב אם הציג -) כולל(ה "מועמד שהחל לימודיו עד שנת תשע .1
,  חוגי-דו, חוגי-דתעודה המזכה אותו בהשכלה בתחום הנדרש במסלול ח

 .ראשי ומשני או משולב
תואר כללי או רב תחומי לא יוכל להיחשב כמסלול לימוד  , למען הסר ספק
 ;במקצוע מסוים

 מועמדותו תחשב אם -) והלאה(ו "מועמד שהחל לימודיו החל משנת תשע .2
-חוגי או דו-הציג תעודה המזכה אותו בהשכלה בתחום הנדרש במסלול חד

 ;כפול או חוג לאחר תוארלרבות תואר , חוגי
, ייראה כמי שעומד בתנאי ההשכלה, מועמד בעל תואר שני במקצוע הנדרש .3

פי דין או רישום בפנקס  -ובלבד שתנאי הסף למשרה אינם דורשים רישוי על
 ;מקצועי

בהם שיקולים הנוגעים לעיסוק ספציפי דורשים התייחסות  , במקרים חריגים .4
בכפוף לאישור , חרת מהאמור לעילניתן לקבוע בתיאור התפקיד א, שונה

 .מראש של נציבות שירות המדינה
 כללית רשאי להתמודד גם הנדסאי או טכנאי אקדמית בהן נדרשת השכלה במשרות )ב

 .המכרזבכפוף לעמידתו בשאר תנאי , מוסמך
  )13/עה(
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 :במכרז ט" השכלה וניסיון למשרות בדירוג המינהלי ובדירוג מקצדרישות )ג(
 

  :דימשר- וביןפנימי
 

                הדרגה                                      השכלה ושנות ניסיון 
 יסודית

 )ל" ש8(
 2+יסודית

 )ל" ש10(
 תיכונית

 )ל" ש12(
2+תיכונית

 )ל" ש14(
אקדמית  או 

הנדסאי טכנאי 
 מוסמך

 דירוג
 ט"מקצ

דירוג מינהלי

אין כניסה   ומעלה21  ומעלה15 6 10 10 אין כניסה
" " 10 8 5 14 20 
" " 8 6 4 13 19 
" " 6 4 3 12 18 
" " 5 3 2 11 17 
" " 3 2 1 10 16 
" 4 2 1 - 9 15 
3 2 - - - 8 14 
1 - - - - 7 13 
- - - - - 6 12 

 

 :פומבי
 

 הדרגה השכלה ושנות ניסיון
 תיכונית

 )ל" ש12(
 2+תיכונית

 )ל" ש14(
אקדמית  או 

הנדסאי טכנאי 
 מוסמך

 דירוג מינהלי ט"ג מקצדירו

  ומעלה21  ומעלה15 6 אין כניסה אין כניסה
" " 5 14 20 
" " 4 13 19 
" " 3 12 18 
" " 2 11 17 
3 2 1 10 16 
2 1 - 9 15 
- - - 8 14 

 )14/עג()3/שע(
   

  :משרדי ופומבי בדירוגים הבאים-בין,  השכלה וניסיון במכרז פנימידרישות )ג(
 :יתונאיםעדירוג מהנדסים ודירוג  ,  במדעי החברה והרוחאקדמאים.  1
 

 השכלה ושנות ניסיון
עיתונאי בעל 
השכלה תיכונית

תואר  תואר שני
 ראשון

 
 הדרגה

 
 46 10 9 אין כניסה

" 8 9 45 
" 7 8 44 

" 6 7 43 
" 5 6 42 
" 4 5 41 
" 3 4 40 
" 2 3 39 
" 1 2 38 
3 - 1 37 
2 - - 36 
- - - 35 

 )18/סט (           
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  האקדמאים דירוגם מוסמכים במשרות  וטכנאיםהנדסאיול , מוסמכיםהנדסאים וטכנאים. 2

 .11.133למעט מכרזים שבהם נדרשת כשירות כאמור בפסקה   :במדעי החברה והרוח   
 )6/עד   ( 

 
 השכלה ושנות ניסיון
 הדרגה  מוסמךהנדסאי  מוסמךטכנאי

12 11 46 
11 10 45 
10 9 44 
9 8 43 
8 7 42 
7 6 41 
6 5 40 
5 4 39 
4 3 38 
3 2 37 
- - 36 
- - 35 

 
 :ופרקליטים משפטנים .3

 
 *השכלה ושנות ניסיון 

או שלישי   שני  תואר
 במשפטים בלבד

 תואר ראשון
 הדרגה

  ומעלה5א  8 7
 4א  7 6
 3א  6 5
 2א  5 4
 1א 4 3
 א 3 2
 2ב  2 1
 1ב  1 -
 ב - -

  
 
 
 

לצורך נסמן זה הוא תקופת עבודה משפטית לאחר קבלת רשיון מלשכת עורכי הדי ן   " ניסיון"*
ייחשבו לצורך זה ) למעט תקופת התמחות" (עבודה משפטית"כ, על אף האמור לעיל. בישראל

 :גם
 ;)אחרי קבלת תואר בלבד( עבודה אקדמית במשפטים תקופת )א
  לממשלההמשפטי היועץכנציג ,  במשטרהובעכת, תקופת עבודה כתובע צבאי )ב

אף אם במהלכה לא היה בידי המועמד רישיון לעריכת ,  וכדומהבמשפטים המופיע
 . דין

 )16/עד(
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  :העובדים הסוציאליים. 4
 

 הדרגה * ניסיון שנות
 2א 9

 1א 8
 א 7
 ב 6
 ג 5
 ד 4
 ה 3
 ו 2
 ז 1

 
לעובדים בעלי תואר שני תופחת שנת . קודם ניסיון יידרשלא  ) א"י-ח( בדרגות לתפקידים

 .ניסיון נדרשת
 חו ק  ל2סוציאלית כהגדרתה בסעיף  בעבודה נסמן זה הוא תקופת עבודה לצורך" ניסיון* "

 עובד להיותשל מי שהיה כשיר , ")החוק "-להלן  (1996-ו"התשנ,  הסוציאלייםהעובדים
 .  תחילת עבודתו בעבודה סוציאליתערב, חוק ל9סוציאלי כהגדרת מושג זה בסעיף 

 )15/סז(
 

11

11.132 
או בדירוג ) לרבות פסיכולוגים(,  החברה והרוחהיה מועמד למשרה בדירוג האקדמאים במדעי )א(

או בדירוג העיתונאים והוא בעל תואר שני או שלישי , השירות המשפטי או בדירוג המהנדסים
, ל"תיחשב תקופת לימודיו של המועמד לתארים הנ, )24.262-24.264כמוגדר בפסקאות (

 רכש ניסיון בעבודה ובלבד שתקופת לימודים לתואר שני לא תיחשב ליותר משתי כתקופה בה
 תיחשב לא) לרבות לימודים לתואר שני(ותקופת לימודים לתואר שלישי , שנות ניסיון בעבודה

 ; ניסיון בעבודהשנותליותר מחמש 
 ; כוללת תקופה בה עבד המועמד בעת לימודיואיננה פסקה זו תקופת לימודים לצורכי  )ב(
ישובצו , בעלי תואר שני,  והעיתונאיםמדעי החברה והרוח, עובדים המדורגים בדירוג המהנדסים )ג(

 .בתנאי שדרגה זו קיימת במתח הדרגות של המשרה,  ללא ניסיון37בדרגה תחילית 
 )18/סט(

 
11.133 

כגון תואר (אשר למילויה דרושה כשירות מיוחדת , לא תתקבל בקשה של מועמד למכרז על משרה
 .אם המועמד חסר אותה כשירות) פי חוק-רישיון מיוחד על, השלמת חוק לימודים מסוים, מיוחד

 
11.134 

או ייקבעו דרישות מפורטות , והדרישות המפורטות בסעיף זה לא יחולו על משרות אשר להן נקבע
 .במסגרת מסלולי קידום או בהסדרים מיוחדים לקבוצות של משרות או למשרות בודדות

 )7/עב(
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 ה בתוך המשרד העבר- 11.2
 

 11.22/  העברת עובד ממקום למקום 11.21
 נוהל  11.23/ סייגים להעברה בתוך המשרד 

 העברה בתוך המשרד
 

  העברת עובד ממקום למקום- 11.21
 

11.211 
היא , בכניסתו לשירות ובהמשך שירותו, קביעת מקום עבודתו הקבוע או הזמני של העובד )א(

 ; האחראי לרבות המנהל הכללי של המשרדבפרק משנה זה.  האחראיבסמכותו של
אגב , בקביעות או לזמן מוגבל,   רשאי להעביר עובד ממקום עבודה אחד למשנהוהאחראי )ב(

 במקרה  82.233לרבות הוראות פסקה , ר"התחשבות בצורכי השירות ובכפיפות להוראות התקשי
 .שבו קיים פוטנציאל לפגיעה בעובד

 )29/שע(
 

11.212 
לאחר ששמע את נימוק י  , באישור נציב שירות המדינההעברת אחראי ממשרתו למשרה אחרת תיעשה 

  .המנהל הכללי ואת העובד הנוגע בדבר
 )10/סח(
 

  סייגים להעברה בתוך המשרד- 11.22
 

11.221 
דרגת התקן מותרת רק אם , שלא בדרך מכרז פנימי או פומבי, העברת עובד ממשרה למשרה )א(

הה או גבוהה מדרגת התקן הגבוהה ביותר הצמודה הגבוהה ביותר הצמודה למשרתו של העובד ז
אלא אך ורק הדרגות , דרגה אישית אינה נחשבת בעת מעבר שכזה.  למשרה הפנויה בתקן

 ;התקניות הצמודות למשרות העובד
תיעשה רק אחרי קבלת , העברת עובד שלא בדרך מכרז פנימי או מכרז פומבי למשרה של אחראי )ב(

 .דינהאישור בכתב מאת נציב שירות המ
 )3/סו(

 
11.222 

מותנית במבחן בכתב , שתפקידיה שונים תכלית שוני מתפקידיו הקודמים, העברת עובד למשרה )א(
תה  שהרכבה ודרכי פעול,  ידי נציבות שירות המדינה או בעמידה בפני ועדת בחינה-הנערך על

 ;או בשני הדברים, )11.45ראה סעיף (כהרכבה וכדרכי פעולתה של ועדת בחינה במכרז פנימי 
לאור ממצאי , נציבות שירות המדינה רשאית לפטור עובד מחובת המבחן והבחינה לפי פסקה זו )ב(

 .מבחנים ובחינות קודמות של העובד ולאור תפקידי המשרה
 

11.223 
ובד למשרה אחרת מותנית בכך שעל העברתו אליה אינן חלות הגבלות מסיבות רפואיות העברת ע

 .13.49שנקבעו לעובד לפי סעיף 
 

11.224 
 רק אם ,))א(11.912המשרות מפורטות בפסקה (מותר להעביר עובד למשרה השמורה לנכה מלחמה 

 .11.921לחמה כהגדרתו בפסקה העובד הוא נכה מ
 

11.225 
 או לא נמצא המועמד ששלחה 11.224לא שלחה לשכת השיקום מועמד למילוי משרה כאמור בפסקה 

,  ד שאיננו נכה מלחמהמותר להעביר למילוי המשרה עוב, )11.923ראה פסקה (מתאים למילוי המשרה 
 .בכפיפות לשאר הוראות פרק משנה זה
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  נוהל העברה בתוך המשרד- 11.23

 
11.231 

רשאי  , או התפנתה או עמדה להתפנות במשרד משרה הכלולה בתקן, אושרה משרה חדשה בתקן
מותר ; בכפיפות לשאר הוראות סעיף זה, ידי העברת עובד אחר של המשרד-האחראי למלא אותה על

 :להעביר עובד אחר של המשרד לפי פסקה זו רק אם מעמדו של העובד המועבר הוא אחד מאלה
 ;עובד בניסיון )א(
 ;עובד זמני )ב(
 ;עובד קבוע )ג(
 .11.4אם הוא זכאי לגשת למכרז פנימי בהתאם להוראות פרק משנה , פי חוזה מיוחד-עובד על )ד(
 

11.232 
מותרת רק אם ההורדה היא בדרגה ,  למשרה שדרגתה נמוכה ממשרת העובד11.231פי פסקה העברה ל

 .אחת בלבד ובתנאי שהעובד הביע את הסכמתו לכך בפני האחראי
 

11.233 
העובד בנסיבות  למשרה שדרגתה נמוכה מדרגת 11.231רוצה אחראי להעביר עובד בהתאם לפסקה 

 :הבאות
 או; ההעברה כרוכה בהורדת העובד ביותר מדרגה אחת )א(
 או; ההעברה כרוכה בהורדת העובד בדרגה אחת בלבד והעובד לא הסכים לכך )ב(
  .)21.311ראה פסקה (אין ההעברה כרוכה בהורדת העובד בדרגה  )ג(

ההעברה תבוצע רק לאחר קבל ת  . נה בבקשה לאשר את ההעברהיפנה האחראי אל נציבות שירות המדי
 . המדינההאישור לכך מאת נציבות שירות

 
11.234 

 ,שמשרתו הנוכחית אינה מסווגת בסיווג ביטחוני, בהתאם לסעיף זה, רוצה אחראי להעביר עובד )א(
אלון  שימלא העובד בכתב יד ברור ובדייקנות טופס, 5למשרה המסווגת סיווג ביטחוני ברמה 

 ; אותו למנהל היחידה העומדת להעסיקו וימסור5לבדיקת ביטחון לרמה 
, עובד שמשרתו הנוכחית אינה מסווגת סיווג ביטחוני, בהתאם לסעיף זה, רוצה אחראי להעביר )ב(

ימלא , 4 או 3 למשרה המסווגת סיווג ביטחוני ברמה 5או שהיא מסווגת סיווג ביטחוני ברמה 
וימסו ר   ) 2210מדף  ( לצורכי סיווג ביטחוןנות טופס שאלון אישיהעובד בכתב יד ברור ובדייק

 . למנהל היחידה העומדת להעסיקוואות
 

11.235 
 אם -יודיע על כך מנהל היחידה , בוצעה העברת עובד למשרה תקנית פנויה בהתאם לסעיף זה )א(

בטופס  ,  אם הועבר העובד מיחידה ליחידה-או האחראי , בוצעה ההעברה במסגרת יחידה אחת
 ;אגב ציון מספר המשרה בתקן שהעובד הועבר אליה, )2716מדף (הודעה על שינויים בשיבוץ 

יצרף לטופס העתק ממכתב , )11.232פי פסקה -על(הייתה ההעברה למשרה שדרגתה נמוכה יותר  )ב(
פי אישור נציבות שירות -למעט ההעברה שבוצעה על, ההסכמה של העובד להורדתו בדרגה

 .11.233 של פסקה אהמדינה לפי הסיפ
 

11.236 
במשך חודש ימים מיום קבלת הודעה  , נציבות שירות המדינה מוסמכת לבטל כל העברה בתוך משרד

 .אם לא נעשתה ההעברה בהתאם להוראות, 11.235פי פסקה -עליה על
 

11.237 
חייב לעמוד בתקופת ניסיון לפי  , שהועבר למשרה תקנית פנויה לפי הוראות פרק משנה זה, עובד

 .13.8הוראות פרק משנה 
 )9/עו(
 

11.238 
בכפוף לשינויים המחויבים מהליכי המינוי בגופים , הוראות פרק משנה זה יחולו בשירותי הביטחון

 .אלה
 )5/עא(
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 עברת כוח אדם עודף ה- 11.3
 

 11.32/  הוועדות לוויסות כוח אדם עודף 11.31
 נוהל 11.33/ סייגים להעברת כוח אדם עודף 

 החזרת עובדים  11.34/ העברת כוח אדם עודף 
 מפוטרים לרגל צמצומים

 
  הוועדות לוויסות כוח אדם עודף- 11.31

 
11.311 

,  אחת לכל משרד או יחידת סמך, כוח אדם עודףליד נציבות שירות המדינה פועלות ועדות לוויסות 
 :המורכבות כלהלן

 ;)מרכז הוועדה( בנציבות שירות המדינה מנהל אגף בכיר משרדי הממשלה ויחידות הסמך
 ;הממונה על התקציבים במשרד האוצר או סגנו

 ;האחראי של המשרד או של יחידת הסמך
 .נציג הסתדרות עובדי המדינה

 )28/נז(
 

11.312 
ידי מרכז -אלא אם ניתן אישור על, דות לוויסות כוח האדם העודף משתתפים חברי הוועדות עצמםבווע

הוועדות רשאיות למנות ועדות מיוחדות אשר תפעלנה בגדר סמכויותיהן . לממלאי מקומם, הוועדה
 .בעניין משרות מתפנות במשרד או במקום מסוים

 
11.313 

 . הביטחוןהוראות פרק משנה זה לא יחולו בשירותי
 )5/עא(
 

  סייגים להעברת כוח אדם עודף- 11.32
 

11.321 
סוג , בחינות, מבחנים, גהבעניין דר( בדבר העברה בתוך המשרד 11.22הסייגים המפורטים בסעיף 
 .חלים על העברת כוח אדם עודף, )המשרה והגבלות רפואיות

 
  נוהל העברת כוח אדם עודף- 11.33

 
11.331 

והיא לא  , אושרה משרה חדשה בתקן או התפנתה או עמדה להתפנות במשרד משרה הכלולה בתקן
ימלא האחראי טופס בקשה  , 11.23מולאה בעובד המשרד בדרך של העברה משרדית כאמור בסעיף 

כפי שנקבע בתקן  , דרגתה, תואר המשרה הפנויה(על כל פרטיו ) 2110מדף (למילוי משרה פנויה 
ל הוועדה לוויסות כוח אדם וישלח אותם א) ודרך ביצוע תפקידי המשרה הפנויה, המאושר של המשרד

 .עודף
 

11.332 
תבדוק אם אפשר להעביר , קיבלה הוועדה לוויסות כוח אדם עודף את הטופס האמור לעיל )א(

למשרה עובד מרשימת עובדים שלא השתבצו בעבודתם במשרדם או העומדים בפני פיטורים 
כות לחזור לעבודה או עובד שפוטר לרגל צמצומים וששמורה לו הז) "כוח אדם עודף" -להלן (

 ;11.812לפי פסקה 
הוועדה לוויסות כוח אדם עודף תבכר להעביר למשרה כוח אדם עודף מהמשרד בו נמצאת  )ב(

נציבות שירות המדינה תודיע לאחראי . המשרה הנדונה על פני כוח  אדם עודף ממשרדים אחרים
 .)2110מדף (מסר על גבי עותק אחד של טופסההודעה תי;  שיועבר למשרה הפנויהשם העוב דאת 
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11.333 
, החליטה הוועדה לוויסות כוח האדם העודף להעביר למשרה אחרת עובד ששמו כלול ברשימה )א(

 ;יועבר העובד בהתאם
 הסתדרות עובדי המדינה ינקטו בכל האמצעים נציבות שירות המדינה והמזכירות הארצית של )ב(

ידי העוב ד  -על, ידי האחראים ומנהלי היחידות הנוגעים בדבר-כדי שהחלטת הוועדה תקוים על
ושכל אלה ישתפו פעולה בקליטתו של העובד , ידי נציגי העובדים הנוגעים בדבר-המועבר ועל

 .המועבר במשרה החדשה
 

11.334 
גם  , ודף רשאית להעביר למשרה אחרת עובד מרשימת כוח האדם העודףהוועדה לוויסות כוח אדם ע

העובד ימשיך להיות מדורג  . אם דרגת המשרה האחרת נמוכה בדרגה אחת מדרגת העובד המועבר
 ).21.311ראה פסקה (בדרגה שהייתה לו ערב העברתו ודרגתו זו תיראה כדרגה אישית 

 
11.335 

 ; ל יהיו תקופת ניסיון" עבודתו הראשונים של עובד שהועבר למילוי משרה אחרת כנששת חודשי )א(
יאשר האחראי את מינויו הסופי למשרה למפרע מיום , עבר העובד בהצלחה את תקופת הניסיון )ב(

, לא עבר העובד בהצלחה את תקופת הניסיון, )13.833ראה פסקה (החילו לשרת בה למעשה 
 .משרה מתאימה אחרת, עדה לוויסות כוח אדם עודף תחפש בשבילויוחזר למשרתו הקודמת והוו

 )9/עו(
 

11.336 
או לא נמצאה לו משרה מתאימה אחרת אחרי שלא עבר , לא נמצאה לעובד משרה מתאימה מלכתחילה

אך , או נמצאה לעובד משרה מתאימה אחרת, ניסיון במשרה שאליה הועברבהצלחה את תקופת ה
יובא העניין  , )11.334ראה פסקה (העובד טוען כי אין להעבירו אליה מאחר ודרגתה נמוכה מדרגתו 

 .להחלטת נציב שירות המדינה
 

11.337 
על , 82.237בהתאם לפסקה , ובדיםנתגלעו חילוקי דעות בעת ניהול משא ומתן עם ועד הע )א(

 את העניין בפני  המדינהיביא נציב שירות, פיטורי עובד ששמו כלול ברשימת כוח האדם העודף
- על- והשני המדינהשירות ידי נציב-אחד מהם ימונה על, ועדה פריטטית קבועה בת שני חברים

 ;המדינהידי המזכירות הארצית של הסתדרות עובדי 
ותיתן את החלטתה תוך עשרים , הוועדה הפריטטית תתכנס תוך עשרה ימים מיום הפנייה אליה )ב(

 ;ואחד ימים מיום הפנייה
, בורר, תוך שלושה ימים, יתמנה, ל"לא הגיעה הוועדה הפריטטית להחלטה מוסכמת במועד הנ )ג(

 ;בחילוקי הדעות שבין חברי הוועדה, תוך עשרה ימים, והוא יכריע
לכל , הבורר האמור ייקבע.  תהיה סופית ומחייבת את הצדדים ואת העובד הנוגע בדברהחלטתו )ד(

מתוך רשימת ,  והמזכיר הכללי של הסתדרות עובדי המדינה המדינהידי נציב שירות-על, מקרה
 .בוררים קבועה ומוסכמת בין הצדדים

 
11.338 

שלח לאחראי עותק של טופס  י, ידי החלטת הוועדה לוויסות כוח אדם עודף-לא מולאה משרה על )א(
 ;11.432פי פסקה -על)  2110מדף (

עברו שישה חודשים מיום פניית האחראי לוועדה לוויסות כוח אדם עודף בדבר משרה שעליה   )ב(
 יפנה שוב -והאחראי מעונין למלאה , חלה חובת הזיקה ללשכת העבודה או חובת המכרז הפומבי

 ולא ינקוט שום אמצעי מן האמצעים האמורים להלן בפרק, וח אדם עודףלוועדה לוויסות כ
אלא לאחר שהוועדה לוויסות כוח אדם עודף תחזור ותודיע לאחראי שלא ,  זה למילויהמשנה

 .החליטה להעביר למשרה עובד מרשימת כוח אדם עודף
 )2/נח(

 
 

  החזרת עובדים מפוטרים לרגל צמצומים- 11.34
 

11.341 
כאמור  , וטר לרגל צמצומים ושמורה לו הזכות לחזור לעבודה במשרדו תוך שישה חודשיםעובד שפ
על זכויותיו של  ; ניתן להחזירו לשירות על פי הוראת הוועדה לוויסות כוח אדם עודף, 11.812בפסקה 
 .11.831ראה פסקה , לאחר החזרתו לשירות, עובד זה
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 משרדי- מכרז פנימי ומכרז בין- 11.4
 

/  חלות והוראות כלליות 11.41/  כללי 11.40
/ משרדי - מכרז בין11.43/  מכרז פנימי 11.42
 הסעיף דרישות השכלה וניסיון הועבר 11.44

 מכרז פנימי - הליכי מיון 11.45 / 11.13לסעיף 
 סדרי העבודה של 11.46/ משרדי -ומכרז בין
 סעיף מכרזי עתודה  11.47/ חנים ועדת בו

 סיכומי ועדת  11.48 / 12.13הועבר לסעיף 
- השגה על מכרז פנימי או בין11.49/ בוחנים 
ידי עובד -ביטולו וכניסה למשרה על, משרדי

 משרדי-שנבחר במכרז פנימי או בין
 

  כללי- 11.40
 

11.401 
;  לרבות יחידות הסמך, יחידותיו עובדי המשרד על כל -רשאים להגיש מועמדות למכרז פנימי  )א(

, זאת. לרבות יחידות הסמך,  עובדי משרדי הממשלה על כל יחידותיהם-משרדי -ולמכרז בין
שירות ידי נציב -וככל שיקבע אחרת על, )ב(11.431, 11.411-11.415בכפוף לסייגים בפסקאות 

 ;המדינה או מי מטעמו
 ;משמעותה גם דרגה מקבילה בדירוגים המקצועיים, "דרגה בדירוג המינהלי "-בפרק משנה זה  )ב(
משרדי המתפרסם לפי הוראות פרק משנה זה יש לציין את הצעת העבודה -בכל מכרז פנימי ובין )ג(

חוק שוויון ההזדמנויות  ל8פי סעיף -בלשון זכר ובלשון נקבה בין ביחיד ובין ברבים כנדרש על
  .1988-ח"התשמ, בעבודה

 
11.402 - 11.404 

 פסקאות מבוטלות
 

  חלות והוראות כלליות- 11.41
 

11.411 
 :פי אחד מאלה-על,  המדינה כדיןהוראות פרק משנה זה חלות על כל עובד שנקלט לשירות )א(

 ;עובד שנבחר  למשרתו במכרז פומבי .1
פי חוק ונבחר למשרה בהתאם לכללים המקובלים ובהתאם -עובד שפטור ממכרז פומבי על .2

 . לשלבי המיון המחויבים למשרה
 חודשי עבודה במשרה אליה נתקבל 18העובד יהא זכאי להתמודד במכרז פנימי לאחר שהשלים   )ב(

 ;ם המפורטים לעילבאחת הדרכי
יוכל להתמודד למכרז פנימי נוסף  , עובד אשר התמודד במכרז פנימי והחל לעבוד בתפקיד בו זכה )ג(

 ;רק לאחר שישה חודשים
כתנאי לזכאות , נציב שירות המדינה רשאי לקבוע תקופת עבודה ארוכה יותר בתפקידים מסוימים )ד(

הערה בעניין זה , במקרה כאמור. םלהתמודד במכרז פנימי למשרות אחרות וזאת מטעמים מיוחדי
 .תיכלל בתיאור התפקיד בתקן המשרה וכן תפורסם במסגרת המכרז לאיוש המשרה

 
11.412 

 :הוראות פרק משנה זה אינן חלות על
השרים וסגני השרים כמפורט ,  לשכה במשרות אמון בלשכת ראש הממשלהמשרות של עובדי )א(

 ;02.5בפרק משנה  
כמפורט בפר ק  , לים"לים ומוקבלי מנכ"משרות של עובדי לשכה במשרות אמון בלשכות מנכ )ב(

 ;02.624 ובכפוף להוראות פסקה 02.6משנה 
 )4/עד(
 
 
 

11.401 - 11.412
  מילוי משרות תקניות- 11פרק 

___________________________________________________________________________
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 ;משרות בדירוג הרופאים )ג(
לארץ -  ראשי נציגויות דיפלומטיות בחוץ לרבות,משרות שהמינוי להן טעון אישור הממשלה )ד(

 ;)11.962 ראה פסקה(
  המדינהבמקצועות שיפורטו ברשימות מוסכמות בין נציבות שירות, משרות בדרגות התחלתיות )ה(

 ;אשר תתפרסמנה מזמן לזמן, הסתדרות עובדי המדינהלבין 
 ;משרד החינוךמשרות פיקוח והדרכה בדירוג עובדי ההוראה ב )ו(
 ;כולל, 13משרות בדירוג האחיות עד רמת גמול  )ז(
 ;)חקר במערכת הביטחוןלמעט מוסדות המ(משרות בדירוג עובדי המחקר  )ח(

 )30/סד(
 הליכי המינוי למשרות אלה  הינם בהתאם לנהלים של שירותי -משרות בשירותי הביטחון  )ט(

 .בתיאום עם נציבות שירות המדינה, הביטחון
 

11.413 
רשאי להציע מועמדותו למכרז רק א ם , 11.411קופה  הנזכרת בפסקה עובד אשר טרם השלים את הת
 .הועבר למשרתו שלא לפי בקשתו

 )23/סד(
 

11.414 
גם אם הוא עונה רק על , ותעובד רשאי להגיש את מועמדותו למשרה לה צמודות כמה דרג )א(

  ;הדרישות של הדרגה הנמוכה מביניהן
רשאי להגיש את מועמדותו , שאינו בעל השכלה תיכונית, עובד, 11.134למרות האמור בפסקה  )ב(

 בדירוג המינהלי 16-שהדרגה הנמוכה ביותר הצמודה לה אינה גבוהה מ, למשרה במסלול קידום
על  (אם הוא עונה על דרישות ההשכלה והניסיון לאותה דרגה , כלה תיכוניתודרושה בה הש

 ).21.242ראה פסקה , קידום עובדים אלה במסלול משרתם
 

11.415 
ינהג המועמד כמפורט בפסקה , ומעלה) 4(טחוני מרמת סודי יהייתה המשרה הפנויה שסיווגה הב

14.212. 
 )12/סא(
 

11.416 - 11.417 
 פסקאות מבוטלות

 )3/עד(
 

11.418 - 11.419 
 פסקאות מבוטלות

 
  מכרז פנימי- 11.42

 
11.421 

 מולאה המשרה בעובד המשרד לא,  או עמדה להתפנות משרה או התפנתהחדשה משרה אושרה )א(
 לויסות כוח אדם עודף הועדה החליטהולא  , 11.23 כאמור בסעיף משרדיתבדרך של העברה 

 ;יהיה מילויה טעון אישור האחראי -להעביר עובד למלאה 
 בעותק אחד של טופס בקשה נציבות שירות המדינה ליפנה החליט האחראי על מילוי המשרה )ב(

י ותאשר  שירות המדינה תבדוק את פרטי המכרז הפנימנציבות). 2110מדף (מילוי משרה פנויה ל
 ;עותק זה יוחזר לאחראי. על גבי הטופס, המכרזאת הפרטים המדויקים של 

רשאי האחראי לפרסם , במידה שהתפנתה יותר ממשרה אחת ומדובר במשרות דומות או זהות )ג(
יש לציי ן  ). 2110מדף (בתנאי שיציין זאת בטופס בקשה למילוי משרה פנויה , מכרז קיבוצי

 ;בפרסום המכרז כי מדובר במכרז קיבוצי ואת מספר המשרות הפנויות
 
 
 
 
 
 

11.412 - 11.421
  מילוי משרות תקניות- 11פרק 

___________________________________________________________________________
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11.421 - 11.423
  מילוי משרות תקניות- 11פרק 

___________________________________________________________________________

שפרטיו יהיו זהים , יפרסם מכרז פנימי,  את הטופס וברצונו למלא את המשרההאחראי קיבל )ד(
 ; נציבות שירות המדינה שאישרה לפרטים

 ,תיאור התפקיד,  תואר המשרה ומספרה, יפורסמו הדרישות למילוי המשרההפנימי במכרז )ה(
 ; שנקבע בתקן המאושר למשרדכפיהדרגה 

 :בדרכים שלהלן, לרבות ביחידות הסמך,  במשרד על יחידותיו לפרסום המכרז ידאג האחראי )ו(
 ; של נציבות שירות המדינההאינטרנט אתר המקוונת בבמערכת .1
 של המשרד או של היחידה הממשלתית שמשובצת בה המשרה המוכרזת האינטרנט אתרב .2

 ; הפיזייםהמודעות בלוחותובנוסף ניתן לפרסם 
 .משלוח הודעות למשתמשים הפנימיים באמצעות הדואר האלקטרוני .3

  . העובדים את דבר פרסום המכרז לידיעת ועדיביא האחראי
רק כי רשאים להגיש מועמדות למכרז הפנימי ,  באתר האינטרנט ידגיש האחראיהמכרז בפרסום )ז(

 ;)א(11.401כאמור בפסקה  ויחידות הסמך  על יחידותיוהמשרדעובדי 
ובהתאם לכך את פרק הזמן  ,  את המועד האחרון להגשת בקשות למשרה פנויהיקבע האחראי )ח(

המועד האחרון להגשת הבקשות למשרה פנויה לא יפחת משבעה ימי לוח ולא . המכרזום לפרס
 ; לעיל על עשרה ימי לוח מיום פרסום המכרז והבאתו לידיעת העובדים בדרכים האמורות יעלה

 אשר  רשאי ל,או מי שהוסמך מטעמו המדינה שירות ותנציבמנהל אגף בכיר בחינות ומכרזים ב
 ;רשמוישימטעמים מיוחדים ארוך מעשרה ימים משך פרסום 

 רשאים להגיש יהיו, פי החלטת ממשלה-עובדים אשר יחידותיהם הועברו למשרד אחר על )ט(
במסגרת ,  משנה זהבפרקויחולו עליהם יתר כללי המכרז כמפורט , מועמדותם למכרזים פנימיים

 של המשרד ממנו  עובדיםכמו כן . סגרת המשרד אליו הועברה יחידתםכמו במ, המשרד שעזבו
 -הוצאה היחידה שהועברה כאמור על

ויחולו ,  מועמדותם למכרזים פנימיים למשרות שהועברולהגישפי החלטת ממשלה יהיו רשאים  )י(
 של שנה אחת  לתקופהתחולת הסדר מיוחד זה הינה  .  בפרק זהכמפורטעליהם יתר כללי המכרז 

  ;העברתה של היחידהמיום 
יום שישי הפנוי וכיוצא , ימי מועד, ימי מנוחה, לעניין פרק משנה זה ימי לוח כוללים ימי עבודה )יא(

   .למעט חופשה מרוכזת בשירות המדינה, בזה
 

11.422 
מקוון שנשלח באמצעות מערכת הגיוס המקוונת   במכרז פנימי תוגש בטופס להשתתף בקשה )א(

  ;באתר נציבות שירות המדינה
אל , תשלח הודעה או בדרך אחרת כפי שהורה נציב שירות המדינה,  טופס בקשה כאמורהתקבל )ב(

 ;אם העובד מסר את כתובת הדואר האלקטרוני, כתובת הדואר האלקטרוני של העובד
יראו אותה  , בדרך מקוונת בהתאם לכללים אלה נשלחהאשר , של הזמנה או הודעה המצאה )ג(

שבוצעה ביום ובשעה המצוינים באישור המערכת  אישיתרה כהודעה או הזמנה שהומצאה במסי
 ;אלא אם כן הוכח אחרת, המקוונת

 פנויה לארץ רשאי להגיש את בקשתו בטופס בקשה למשרה - צבאי או בחוץבשירות הנמצא עובד )ד(
 ;באמצעות הדואר או הדואר האלקטרוני או באמצעות פקס, )2115מדף (

. העובד יצרף לטופס את קורות חייו והעתקי מסמכים המעידים על השכלה וניסיון כנדרש במכרז )ה(
תעודות ומסמכים נוספים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו , כמו כן ימציא ככל שיידרש
אין לקבל במקום התעודות . ן אחר הקשור בהתאמתו למשרהבטופס הבקשה או לכל עניי

אלא במקרים חריגים ובאישור מיוחד מאת מנהל אגף בכיר בחינות , והמסמכים תצהירים
על מגיש הבקשה להסביר ;  ומטעמים מיוחדים שיירשמונציבות שירות המדינהומכרזים ב
התצהיר  . ולגבות טענותיו במסמכים,  מדוע נבצר ממנו להגיש תעודות ומסמכים כאמורבתצהיר
 בדבר ,1959-ט"התשי, )מינויים(שירות המדינה חוק  ל45 שיכלול את הוראת סעיף באופן ינוסח

 ; המדינהבשירותאיסור השגה במרמה של משרה 
העובד אשר ייבחר למשרה יחויב בהצגת תעודות מקוריות בפני האחראי או בפני מנהל משאבי   )ו(

  .אנוש
 

11.423 
בה קיימת המשרה ,  המועסק באותו משרד או באותה יחידה מינהלית משפחהקרוב לעובד יש )א(

א לציין זאת בטופס   חייב הו- 13.3 כמוגדר בפרק משנה  את מועמדותוהציגהפנויה אליה 
 ; אחראי במשרדוהמקוון לידיעת
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11.423 - 11.432
  מילוי משרות תקניות- 11פרק 

___________________________________________________________________________ 
לבדוק האם יווצרו יחסי כפיפות או קשרי עבודה או ניגוד עניינים בין העובד   האחראי על )ב(

 ;במקרה שהמועמד ייבחר במכרז לאותה משרה, המועמד לבין קרוב משפחתו
ת המועמד ואת קרו ב   לידע אהאחראי חייב  -לעיל ) ב(ם כאמור בנסמן  יחסילהיווצר עלולים )ג(

 העבודה בין  וקשרי ניגוד העניינים, ייבחנו יחסי הכפיפות,  העובד המועמדיבחרמשפחתו כי אם 
,  לא ניתן יהיה לאשר את עבודתם של קרובי המשפחה לאור תוצאות המכרזבאם וכי ;העובדים
אם הדבר  ב,  קרוב משפחתו מתפקידויועבראו לחילופין ,  לתפקיד זהלהיכנס  העובדלא יוכל 
 .13.3 בכל מקרה על האחראי לפעול בהתאם לכללים ולנוהל הקבועים בפרק משנה ;מתאפשר

 
11.424 

מצא האחראי כי העובד עונה על דרישות הסף של המשרה וכן כי הוא רשאי להגיש את  )א(
בכתב בדרך מקוונת במערכת המקוונת ויודיע לעובד על כך יציין זאת , מועמדותו למכרז פנימי

 ;כפי שהורה נציב שירות המדינה, או בדרך אחרת
או כי אין הוא רשאי להגיש את , מצא האחראי כי אין העובד עונה על דרישות הסף של המשרה )ב(

בדרך מקוונת או בדרך , יודיע לעובד בכתב, )11.4 (מועמדותו למכרז לפי הוראות פרק משנה זה
כי בקשתו לא נתקבלה ויציין את הסיבות , נציב שירות המדינה כפי שהורה) 12.335פסקה (אחרת 

 ;המונעות את קבלת הבקשה
נציבות יפנה האחראי לאגף בכיר בחינות ומכרזים ב, במקרה של ספק בדבר קבלת מועמדות )ג(

 ;נהשירות המדי
עובד רשאי להגיש ערר על החלטת האחראי בדבר אי קבלת מועמדותו ולבקש עיון חוזר   )ד(

 .ללא שיהוי, בהחלטה בפני האחראי
 )16/עה(

 
11.425 

, זאת. 11.45 בהתאם לאמור בסעיף הליכי מיוןבלאחר הבדיקה כאמור יטפל האחראי בהעמדת העובד 
 בדירוג  ומעלה)כולל (23 מדרגה בהן דרגת השיא היאלגבי משרות להשתתף במכרז למעט בקשות 

אשר  , נציבות שירות המדינה בחינות ומכרזים ב בכיראותן  יעביר האחראי לאגף,  ומקבילותיההמינהלי
 .11.45 בהתאם לאמור בסעיף הליכי מיוןתטפל בהעמדת העובד ב

 
11.426 

בדירו ג  ) כולל( 20 בתום המועד להגשת הבקשות במכרז פנימי למשרה עד דרגה אם יימצא )א(
לא צורך בכינוס ועדת רשאי האחראי למנותו למשרה ל, מועמד אחד בלבדהמינהלי ומקבילותיה 

האחראי ימלא טופס . התקופתייםומשוב ולגיליונות הערכה  , וזאת בשים לב לכישוריו, בוחנים
 ;)2716מדף (הודעה על שינויים בשיבוץ 

יותר ממועמד אח ד  או קיום המבחנים לפי העניין בתום המועד להגשת הבקשות אם יימצא  )ב(
 ;11.45אם לאמור בסעיף יזמן האחראי ועדת בוחנים בהת, למילוי המשרה

 
11.427 - 11.428 

 פסקאות מבוטלות
 

 משרדי- מכרז בין- 11.43
 

11.431 
המכרז הפנימי לא העלה מועמדים ולא נבחרו  אם , פרסם מכרז בין משרדירשאי  ל  האחראי )א(

 ;או המועמד הנבחר לא עמד בתקופת הניסיון/כשירים נוספים ו
משרדיים -המכרזים הבין,  ומעלה בדירוג המשפטנים3רגת השיא שלהן היא אבמשרות שד )ב(

-המכרז הבין. )11.412בכפוף לאמור בפסקה (יחליפו את המכרזים הפנימיים ויבואו במקומם 
המועסקים במשרדי  ) למעט פרקליטים(משרדי כאמור יהיה פתוח להתמודדות לכל המשפטנים 

 העונים על תנאי הסף למשרה והרשאים להגיש  ,ביחידות הסמךלרבות  ,חידותיהם על יממשלה
   .11.41סעיף פי -מועמדות למכרז פנימי על

 ) 14/עה(
 

11.432 
משרדי - יחולו על המכרז הבין11.423-ו) ה(-)ב(11.422, )י(, )ה(-)א(11.421 אותהוראות פסק )א(

   ;בשינויים המחויבים
 באמצעות מערכת הגיוס המקוונת שבאתר משרדי יפורסם- מכרז בין- משרדי-בין מכרזפרסום  )ב(

 :המדינההאינטרנט של נציבות שירות 
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ום הפרס; בדירוג המינהלי ומקבילותיה) כולל (22 דרגת השיא עד דרגה שבהן למשרות .1
 ; במשרד או ביחידת הסמך שבו משובצת המשרההאחראיידי -ייעשה על

 ; ומעלה בדירוג המינהלי ומקבילותיה) כולל (23 דרגת השיא היא דרגה שבהן למשרות .2
בנוסף  ; נציבות שירות המדינהאגף בכיר בחינות ומכרזים בידי -עלהפרסום ייעשה 

רסם את המכרז בהתא ם  יפ,  או ביחידת הסמך שבה משובצת המשרהבמשרד האחראי
 .)3)(ו(-ו) 2)(ו (11.421 פסקהל

 או בנציבות שירות המדינה יקבעו את המועד במשרד  האחראי- משרדי- מכרז ביןפרסום משך )ג(
המועד .  את פרק הזמן לפרסום המכרזלכךובהתאם , האחרון להגשת בקשות למשרה פנויה
 מארבע עשר ימי לוח מיום פרסום  יפחתיה כאמור לא האחרון להגשת הבקשות למשרה פנו

אלא אם נציב שירות המדינה או מי , לעילהמכרז והבאתו לידיעת העובדים בדרכים האמורות 
 ; שירשמומיוחדיםשהוסמך מטעמו הורה על קיצור התקופה כאמור מטעמים 

נציבות שירות משרדי תוגש באמצעות מערכת הגיוס המקוונת באתר - במכרז ביןלהשתתף בקשה )ד(
 ;המדינה

  -בדירוג המינהלי ומקבילותיה ) כולל (22 דרגת השיא היא עד דרגה שבהן למשרות במכרזים )ה(
 העובד במבחנים ובבחינות בהעמדתולאחר מכן יטפל , 11.424 האחראי בהתאם לפסקה יפעל

 ;12.3בהתאם לאמור בפרק משנה 
ומעלה בדירוג המינהלי ) כולל (23  דרגת השיא היא מדרגהשבהן למשרות במכרזים )ו(

ותפעל בהתאם , במכרז שירות המדינה תטפל בכל הבקשות להשתתף נציבות,  ומקבילותיה
 לאמור בפרק משנה בהתאםובהעמדת העובד בהליכי מיון ) ד(-ו) ב(-)א(11.424להוראות פסקה 

12.3; 
 ;11.46ראה הוראות סעיף , דה של ועדת הבוחנים העבוסדרי לעניין )ז(
 ;11.48ראה הוראות סעיף ,  ועדת בוחניםדיוני לעניין )ח(
 .11.49ראה הוראות סעיף , משרדי וביטולו- על מכרז ביןהשגה לעניין )ט(

 )14/עה(
 

11.433 - 11.438 
 פסקאות מבוטלות

 
 11.13 הסעיף דרישות השכלה וניסיון הועבר לסעיף - 11.44

 
11.441 - 11.444 

 פסקאות מבוטלות
 

 משרדי- מכרז פנימי ומכרז בין- הליכי מיון - 11.45
 

11.450 
יוזמנו לריאיון בפני ועדת  , משרדי-וכרז עליה במכרז פנימי או ביןשה, המועמדים למשרה פנויה )א(

 ;)בחינה בעל פה(בוחנים 
 ;אין לראיין מועמדים שלא במסגרת הליכי המיון הרשמיים של המכרז )ב(
  .לא יטפל בהליכי מכרז עובד אשר עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים עקב טיפולו במכרז )ג(
 

11.451 
 פסקה מבוטלת

 
11.452 

שבעה ימי , המועמדים יוזמנו לריאיון בפני ועדת הבוחנים או למבחן באמצעות מכתב או בעל פה )א(
 ;לוח לפחות לפני מועד הריאיון או המבחן

תרשומת מן השיחה בה  , או מי שהוסמך לכך על ידיו, יערוך האחראי, פה-במקרה של הזמנה בעל )ב(
 ; התרשומת תצורף לתיק המכרז.נמסרה ההודעה למועמד

תיראה כמבוצעת אם נמסרה לדואר ואם , נה לריאיון או למבחן בכתב שנשלחה בדוארהזמ )ג(
יש לראות את ההזמנה כמבוצעת במועד שבו היה מגיע המכתב . הכתובת שעליה הייתה כשורה

 .אם לא הוכח היפוכו של דבר, לתעודתו בדרך הרגילה של הדואר
 

11.453 
היו יותר משמונה  ; ו כולם לבחינה בעל פהיוזמנ, היו שמונה או פחות מועמדים לתפקיד )א(

פי בחירת האחראי -או מרכזי הערכה על/יוזמנו כולם למבחנים בכתב ו, מועמדים לתפקיד
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או מרכזי ההערכה יערכו לפני הופעת /המבחנים בכתב ו. ובאישור אגף בכיר בחינות ומכרזים
 ;המועמדים בפני ועדת בוחנים

יוזמנו לבחינה בעל פה שמונת המועמדים , רכהאו מרכזי הע/נתקיימו מבחנים בכתב ו )ב(
ידי מנהל -אלא אם נקבע אחרת על, שהישגיהם במבחנים או במרכזי ההערכה היו הגבוהים ביותר

 ;בכיר אגף בחינות ומכרזים  בנציבות שירות המדינה
מועמד אשר נבחן והצליח בחמש השנים האחרונות שקדמו להשתתפותו במכרז במערכת   )ג(

בוע לפיה את המקום שהיה מקבל בדירוג שאר המועמדים למכרז הפנימי מבחנים שאפשר לק
למעט מהריאיון בפני ועדת ( ממבחנים נוספים פטור אותו מותר ל-אליו הציע את מועמדותו 

 ;על סמך תוצאות המבחנים הקודמים, )הבוחנים
 .פה-הזמנת מועמד לבחינה בעל בדבר הזמנת מועמד למבחן יחולו גם על 12.33הוראות סעיף  )ד(
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11.454 
 : משרדיים הן כדלקמן-ובין ועדות הבוחנים למכרזים פנימיים הרכב

 בדירוג ומעלה) כולל (21בהן דרגת השיא היא דרגה ש ועדת בוחנים לאיוש משרות הרכב )א(
 :שלהלןהמינהלי ומקבילותיה תהיה בהרכב 

 י המדינה נציב שירות המדינה או בא כוחו מבין עובד- ר"יו .1
  על שהוא הממונה הישיר ,  נציג המשרד או יחידת הסמך שבה משובצת המשרה- חבר .2

 ; המוכרזת או מי מטעמוהמשרה
 ;המתמנה על ידי נציבות שירות המדינה,  עובד של משרד ממשלתי אחר- חבר .3
 .נטיוו האיגוד המקצועי הרלכוח בא שהוא נציג הסתדרות  - חבר .4

 - הוועדה היושבשליהיה ההרכב החוקי , לעיל) א(ם כאמור בנסמן  הבוחנית כל חברי ועדהוזמנו )ב(
 ; בא כוח המשרד הנוגע בדברובהם, ראש ושני חברים

 המינהליבדירוג ) כולל (20בהן דרגת השיא היא עד דרגה ש בוחנים לאיוש משרות ועדת )ג(
 :שלהלןומקבילותיה תהיה בהרכב 

 על הישירשהוא הממונה , ה נציג המשרד או יחידת הסמך שבה משובצת המשר- ר"יו .1
 ;המשרה המוכרזת או מי מטעמו

 ; נציב שירות המדינה או בא כוחו מבין עובדי המדינה- חבר .2
 .נטיוו האיגוד המקצועי הרלכוח בא שהוא נציג הסתדרות  - חבר .3

,  שני חבריםהוועדהיהיה ההרכב החוקי של , )ג( כל חברי ועדת הבוחנים כאמור בנסמן הוזמנו )ד(
 ; המדינהעובדיראש ונציג נציבות שירות המדינה או בא כוחו מבין  היושב ובהם

 : כינוס ועדות בוחנים והרכבןמקום הקבלת הדרגות בדירוגים המקצועיים לעניין להלן )ה(
 

עובדים  משפטנים
 סוציאליים

 /הנדסאים
 טכנאים

 /ר"מח
 מינהלי מהנדסים

  46 46 25 
 24 45 45  7א
 23 44 44 2א 6א
 22 43 43 1א 5א
 21 42 42 א 4א
 20 41 41 ב 3א
 19 40 40 ג 2א
 18 39 39 ד 1א
 17 38 38 ה א
 16 37 37 ו 2ב
 15 36 36 ז 1ב
 14 35 35 ח ב

 13 34 34 ט 
 12   י 
    יא 

 :הרכב ועדת בוחנים בדירוג  הכבאים במכרז פנימי )ו(

בד ירוג   )  כולל  (13ד רג ה   שבהן דר גת ה ש יא היא עד ,ועדת בוחנים ל איוש משר ות ב דירוג  הכבאים .1
 ;  לעיל) ג( תהיה בהרכב הקבוע בנסמן ,הכבאים

 
ומעלה ) כולל (14שבהן דרגת השיא היא דרגה ,  בדירוג הכבאיםלמשרות בוחנים ועדת .2

 .לעיל) א( בהרכב הקבוע בנסמן תהיה, בדירוג הכבאים
 )17/עג(
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 :משרדיים במערכת הבריאות- פנימיים וביןבמכרזים )ז(

ית חולים אחר או נציג משרד   נציג ב- כנציג משרד אחר לשבץ החולים ניתן בבתי .1
 ;בכלל התפקידים, הבריאות

 נציג בית  -ניתן לשבץ כנציג משרד אחר )  הבריאותלשכותלרבות ( הבריאות במשרד .2
 ;בכלל התפקידים, חולים

רוקח , ועדת בוחנים למשרות מפקח מחוזי, )לרבות לשכות הבריאות( הבריאות במשרד .3
 :יה בהרכב שלהלןתה, מ" בכ6 שיא אבדרגתמחוזי ומנהל מעבדה 

 נציג נציבות שירות המדינה שהינו הממונה על מערכת הבריאות או מי - ר"יו )א
 ;מטעמו

 ; שהינו הממונה הישיר על המשרה המוכרזת או מי מטעמוהמשרד נציג - חבר )ב
 ; שהינו הממונה הארצי על התחום המקצועי או מי מטעמוהמשרד נציג - חבר )ג
 . המקצועיהאיגוד נציג - חבר )ד

 )20/עג(
 

משרדיים למשרות בחשבות או בגזברות יהיה - ועדת בוחנים במכרזים פנימיים וביןהרכב )ח(
 :כדלקמן

 ;מדינה נציג נציבות שירות המדינה או בא כוחו מבין עובדי ה- ר"יו .1
 ; נציג משרד האוצר שהוא הממונה הישיר על המשרה המוכרזת או מי מטעמו- חבר .2
 ; נציג המשרד הנוגע בדבר או מי מטעמו- חבר .3
 . נציג האיגוד המקצועי- חבר .4

 לא יהא עובד המשרד אשר בו משובצת המשרה או עובד משרד המדינה נציבות שירות נציג
 .האוצר

 )16/עה(
 
 

11.455 
 : כינוס ועדות בוחניםמקום

בדירוג ) כולל (22 במכרזים למשרות פנויות שבהן דרגת השיא היא עד דרגה הבוחנים ועדת )א(
 ; הסמך שבה משובצת המשרהביחידת או במשרד ומקבילותיה תתכנס  המינהלי

ומעלה בדירוג ) כולל (23במכרזים למשרות פנויות שבהן דרגת השיא היא דרגה  הבוחנים ועדת )ב(
 ;המדינה שירות בנציבות ומקבילותיה תתכנס  המינהלי

 .  או מי שהוסמך מטעמו רשאי לקבוע חריגים לאמור בפסקה זוהמדינה שירות נציב )ג(
  

 
11.456 

ו את תקופת הניסיון לפי פרק  יהיו עובדים שעבר,  הבוחנים שהם עובדי המדינהועדת חברי כל )א(
 אם טרם סיים את אףאף האמור ניתן למנות ממונה ישיר כחבר ועדה  -על; בהצלחה 13.8משנה 

 ;תקופת הניסיון כאמור
תר לא תהיה נמוכה מהדרגה הגבוהה ביו,  חברי ועדת הבוחנים שהם עובדי המדינהכל של דרגתם )ב(

ניתן למנות כחבר ועדת בוחנים נציג הסתדרות , אף האמור לעיל-על;  המוכרזתלמשרההצמודה 
 הצמודה ביותראף אם דרגתו נמוכה מהדרגה הגבוהה  ,  כוח האיגוד המקצועי בוועדהבאשהוא 

 ;למשרה המוכרזת
שרה לא יהיה עובד של המשרד בו משובצת המ,  נציג המשרד בוועדהשאינו,  ועדת בוחניםחבר )ג(

 ;אלא במקרים חריגים באישור נציב שירות המדינה, יחידות הסמך של המשרד/יחידותיולרבות 
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ניתן למנות נציג , במשרות בדירוג פרקליטים ובדירוג רופאים, לעיל) ג( אף האמור בנסמן על )ד(

אך לא מהיחידה או בית החולים בהם משובצת  ,  בו משובצת המשרהמהמשרדהאיגוד המקצועי 
 ;רההמש

בוועדות בוחנים כאמור בפסקה .  יהיה ייצוג שווה לחברי בני שני המיניםבוחנים ועדת בכל )ה(
 ועדת בוחנים ללא ייצוג שווה לבני שני המינים קיום  האחראי להתיר מראשרשאי) א(11.455
 בוועדות. תיעוד בפרוטוקול הוועדה ובתיק המכרזהאחראי יהיה חייב בנימוק ו.  חריגיםבמקרים

 או מי שהוסמך המדינההסמכות כאמור נתונה לנציב שירות ) ב(11.455בוחנים כאמור בפסקה 
 - מראש כאמור אישורהחלטת ועדה שהתקיימה בהיעדר ייצוג שווה מבלי שהתקבל . מטעמו
 את החלטת לפסולרשאי שלא ,  ואולם נציב שירות המדינה או מי שהוסמך על ידו.תיפסל

 ;  הוועדה מטעמים מיוחדים שירשמו
מילוי . פי האינטרס הציבורי- יבחר את המועמד המתאים ביותר וזאת עלהבוחנים ועדת חבר )ו(

,   המועמדיםשמירה על כללי יושר והגינות עם כל,  תוך הימנעות מניגוד ענייניםייעשהתפקיד זה 
 ;ללא פניות וללא משוא פנים,  שווים ומתוך חובה לנהוג ללא דעה קדומהבתנאים

,  רשאים נציב שירות המדינה או מנהל אגף בכיר בחינות ומכרזים, הכלל יוצאים מן במקרים )ז(
 איש מקצוע שאינו עובד המדינה במקום עובד של משרד ממשלתי הבוחניםלמנות כחבר ועדת 

 .אחר
 

11.457 - 11.458   
 פסקאות  מבוטלות

 
11.459 

המבקר הפנימי מאחד  , יהיה אחד החברים בהרכב, בוועדות בוחנים למשרות ביקורת פנימית )א(
 ; או נציגו, ממשרדי הממשלה או יחידות הסמך

 )20/עג(
יהיה אחד  , במשרדי הממשלה) בכל הרכב(בוועדת בוחנים למשרות רכזים ואחראים לתחבורה  )ב(

 ;מינהל הרכב הממשלתינציג , החברים בהרכב
 )27/נט(

ניתן למנות  , ל האזרחיטים שישובצו במינה"בוועדות בוחנים במכרזים פנימיים למשרות קמ )ג(
נציג המשרד  . כנציג משרדי אחר גורם צבאי מהמינהל האזרחי שהוא הממונה הישיר על העובד

 .יהיה נציג משרד האם של המשרה
 

 בוחנים סדרי העבודה של ועדת - 11.46
 

11.460 
 ;אלא בעת התכנסות הוועדה,  את שמות חברי הוועדההמועמדים להביא לידיעת אין )א(
 ; שמות של מועמדים אחרים לאותו מכרזלמועמדר  למסואין )ב(
אלא בעת התכנסות ,  חברי הוועדה את שמותיהם של חברי הוועדה האחריםלידיעת להביא אין )ג(

 .הוועדה
 

11.461 
טיפולי , טיפולי פוריות, היריון, מעמדו האישי, נטייתו המינית,  מחמת מינומועמד יופלה לא )א(

 או מפלגתו, השקפתו, ארץ מוצאו, לאומיותו, דתו, גזעו, גילו, היותו הורה, גופית- חוץהפריה
 בחוק כהגדרתוקריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים , שירותו במילואים

כמשמעותו  , רותו או משכולרבות מחמת תדי, 1986-ו"התשמ, ]נוסח משולב [ן ביטחושירות
  ;הצפוי לו, 1986-ו"התשמ, ]נוסח משולב [ביטחון שירות  חוקב
 ))א(2'  ס, 1988-ח " התשמ, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה(

 ;לעיל) א( שאלות העלולות להתפרש כמפלות מהטעמים המנויים בנסמן מועמדשאל  יילא )ב(
 להימנע ככל האפשר משאלות השנויות במחלוקת בין המפלגות הבוחנים חברי ועדת על )ג(

 ;במדינה
 )40'  ס, 1961-א "התשכ, )בחינות ומבחנים, מכרזים) (מינויים(כללי שירות המדינה (

  . כל שאלה שהיא על הפרופיל הצבאי שלומועמד יישאל לא )ד(
 )1988-ח " התשמ,  בעבודהההזדמנויות שוויון חוק(
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11.462 
אם התקיימו הליכים , ועמדיםהאחראי יגיש לוועדת הבוחנים את תוצאות הליכי המיון של כל המ )א(

 ;כאלו
האחראי או מי מטעמו יגיש לוועדת הבוחנים את התיק האישי בהתאם להנחיות אגף  בכיר  )ב(

רשאי הוא להגיש חוות דעת על המועמד של , בנוסף. בחינות ומכרזים המתפרסמות מעת לעת
פס  מועמדו ת  ידי  המועמד בטו-הממונה הנוכחי או ממוניו הקודמים ושל ממליצים שצוינו על

וכל מסמך אחר , יגיש   תעודות ומסמכים רלוונטיים  לעניין שהמציא המועמד, כמו כן. מקוון
 ;אשר הובא לידיעת העובד והנוגע לעובד

רשאי להתקשר לממליצים , האחראי או מי מטעמו ובלבד שאינו נמנה על חברי ועדת הבוחנים )ג(
תכנסות ועדת הבוחנים ובלבד שיתקש ר  ידי המועמד בטופס מועמדות מקוון טרם ה-שצוינו על

אם לא הצליח לשוחח עם . עם ממליץ אחד לכל הפחות של כל מועמד ויתעד את השיחה בפירוט
תיעוד השיחה עם כל אחד מהממליצים . יפרט את הניסיונות שנעשו, ממליצים של מועמד מסוים

 ;יוצג בפני חברי ועדת הבוחנים
לממונה הנוכחי ולממונים הקודמים של , לך הוועדהחברי ועדת הבוחנים רשאים להתקשר במה )ד(

ובלבד שהדבר , לקבל את חוות דעתם על המועמד, ידי המועמד-המועמד ולממליצים שצוינו על
אם ניתנה חוות דעת המהווה נימוק שלא לבחור במועמד ; ייעשה בנוכחות כל חברי הוועדה

 ;דעיש להודיע על כך למועמד ולאפשר לו להגיב על המי, לתפקיד
על ניסיון לא מוצלח עמו או ,  שקיבל מידע על כישלונו בעבר של מועמדבוחנים ועדת חבר )ה(

 ;יודיע על כך למועמד ויאפשר לו להגיב על המידע,  כל שהיאאחרתהערכה 
אם כישורים ,  רשאית לדרוש מן המועמד תעודות רפואיות על כישוריו הפיזייםבוחנים ועדת )ו(

 . למילוי המשרהנדרשיםכאלה 
 

11.463 
 שיש בינו לבין המועמד במכרז זיקה אישית או קרבה שהיא מעבר ליחסי בוחנים ועדת חבר )א(

 ;יודיע על כך לאחראי, 13.312 קרבת משפחה כאמור בפסקה לרבות, עבודה
או /להאשמה משמעתית ו נגד מועמד למשרה חקירה או הליך בקשר מתנהלים התנהלו או אם )ב(

 ועדת הבוחנים את המידע על החקירה או ההליך ולאפשר למועמד בפנייש להביא , פלילית
והשפעתו  ,  הועדה לשקול בכובד ראש את מהות המידע כאמורחבריעל . להגיב על המידע

 .13.502 ראה פסקה - לתפקידהאפשרית על התאמת המועמד 
 )14/עה(
 

 
11.464 

יועץ בלי זכות דעה - הבוחנים כבוחןועדת להזמין לישיבת רשאית  שירות המדינהנציבות )א(
 בעבודה אותה יש לבצע מומחה  המדינהשירות נציבותולוג או אדם שלדעת פסיכ, בהחלטה

 ;במשרה הנדונה
עובד מדינה , יועץ-בוחן,  הבוחנים לא יהיה נוכח אדם אחר מלבד חברי הוועדהועדת בישיבת )ב(

 התירה  המדינהשירות נציבות אותו כמרכז ועדת בוחנים ומי שמנתה  המדינהשירות נציבותאשר 
 .את נוכחותו

 
 

11.465 
ואם מצאה הוועדה ,  ידאג לרישום מסקנות הוועדה והנימוקים להןהבוחנים ראש ועדת יושב )א(

 ; יצוינו שמותיהם לפי סדר עדיפותם בהתאם למידת כשירותם,למשרהמועמדים כשירים 
 ; מועמדים כשירים במידה שווהששני תקבע הוועדה לא )ב(
אולם חבר הוועדה המבקש להסתייג מהן רשאי להוסיף ,  על המסקנותיחתמו חברי הוועדה כל )ג(

 ; ונימוקים לההסתייגותולמסקנות את 
אלא  , ים ואסור להביא מהם לידיעתם של אחריםמסמכיה ומסקנותיה הם סודי, בוחנים ועדת דיוני )ד(

 . שירות המדינהנציבותבאישור 
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11.466 
אלא ,  תסיים את תפקידה בו ביום ואינה רשאית לדחות את החלטתה למועד אחרהבוחנים ועדת )א(

 מיוחדות ולאחר קבלת אישור מנהל אגף בכיר בחינות ומכרזים בנציבות שירות נסיבותבשל 
 ;  המדינה

מרכז  ,  להגיע לריאיון בפני ועדת בוחנים מחמת שירות מילואיםממועמד שבו נבצר רהבמק )ב(
 ;)15/סח מ"הודעת נש( ועדת הבוחנים בהתאם כינוסהוועדה ידחה את 

 רשאי להורות על דחיית מועד כינוס ועדת הבוחנים או על בנציבותגף בחינות ומכרזים  אמנהל  )ג(
 החלטתה לצורך ריאיון מועמד כאמור לעיל במקרים חריגים לפי ודחייתכינוסה במועד נוסף 

 ; מיוחדים שיירשמוומטעמיםשיקול דעתו 
שבהם לא אושרה ,יללע) ג( במקרים חריגים כאמור בנסמן -משרדיים -ובין פנימיים במכרזים )ד(

מנהל אגף בכיר בחינות ומכרזים רשאי ,  או דחיית החלטת הוועדה כאמורהבוחניםדחיית ועדת 
ובתנאי , כי ועדת הבוחנים תדון במועמדותו שלא בפניו, פי בקשת המועמד בכתב-עללאשר 

אמתו נתוניו האישיים והמקצועיים והת,  מסמכים לפיהם ניתן לעמוד על תכונותיובפניהשיובאו 
 ; המשרהלמילוי

ירשמו חברי הוועדה לפניהם את ,  על דחיית החלטת הוועדה כאמורהוחלט שבו במקרה )ה(
ועדת הבוחנים .  אשר הופיעו בפניה וימלאו את גיליונות הציוניםהמועמדיםהתרשמויותיהם מן 

 יוזמן בהתאם  המועמד.   הסופית רק לאחר שיופיע בפניה המועמד שלא הופיעהחלטתהתיתן את 
 ;לנהלים המפורטים בפרק משנה זה

עם כל  ,  יימנעו חברי הוועדה מלבוא בדברים הקשורים במכרז- ההחלטה מקרה של דחיית בכל )ו(
 .אדם

 
11.467 -  11.468 

 פסקאות מבוטלות
 

11.469 
ישלחו למועמדים שהתייצבו )) ז(-)ו(11.432סקה ראה פ( או האחראי לפי העניין נציבות שירות המדינה
האחראי ישלח עותק מההודעה לאגף בכיר ; הודעה על בחירתם או אי בחירתם, בפני ועדת בוחנים
 .ינהנציבות שירות המדבחינות ומכרזים ב

 
 12.13 לסעיף הועבר סעיף מכרזי עתודה - 11.47

 
11.471 - 11.474 

 פסקאות מבוטלות
 

  סיכומי ועדת בוחנים- 11.48
 

11.481 
לפי התרשמותה מן המועמד , או מועמדים כשירים, ועדת הבוחנים תחליט על מועמד כשיר )א(

 ; אם התקיימו-ותוצאות המבחנים , ב לגיליונות ההערכה והמשוב השנתייםובשים ל
לחובת הייצוג ההולם ,  על ועדת הבוחנים לתת את דעתה בטרם ההחלטה בדבר המועמד הכשיר )ב(

 .1961-ט"התשי, )מינויים(חוק שירות המדינה א ל15בהתאם לקבוע בסעיף
 

11.482 
, )2130מדף ( ועדת בוחנים - על החלטותיה בטופס זיכרון דברים פרוטוקול בוחנים תרשום ועדת )א(

בפרוטוקול תציין הוועדה את שמות כל המועמדים .  ושאר חבריה יחתמו עליוהוועדהראש -יושב
דים לא או תציין שאף אחד מן המועמ,  כשירים למשרה הפנויה לפי סדר עדיפותלההנראים 

 ; למשרהכשירנמצא 
 ; מנומקת היטבלהיות החלטת הוועדה על )ב(
 שירות נציבותיישלח אל אגף בכיר בחינות ומכרזים ב,  החלטת הוועדהמפרוטוקול עותק )ג(

 ;המדינה
ה בכפוף להסתרת רשאי לקבל את פרוטוקול החלטת הוועד,  בפני ועדת הבוחניםשנבחן מועמד )ד(

 .פי הוראות כל דין- לגבי מועמדים אחרים כמחויב עלמזהיםפרטים 
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11.483 
 . תכריע דעתו של היושב ראש-היו דעות חברי ועדת הבוחנים שקולות 

 
11.484 

למשרה הנדונה יתמנה המועמד היחיד , או מועמדים כשירים, מצאה ועדת בוחנים מועמד כשיר )א(
 ;מד ששמו צוין בראש רשימת הכשיריםשנמצא כשיר או המוע

או , או הועבר מהמשרה בתקופת הניסיון, וויתר הכשיר הראשון על המשרה,  היו כמה כשירים )ב(
 חודשים מיום סיום 12לפני שחלפו , מאיזו סיבה שהיא, פרש מאותה משרה או פרש מהשירות

וכן הבאים אחריו , יתמנה למשרה המועמד הבא אחריו ברשימת הכשירים, דיוני ועדת הבוחנים
 ;ברשימת הכשירים

או פרשו מאותה משרה , או הועברו מהמשרה בתקופת הניסיון,  ויתרו כל הכשירים על המשרה )ג(
יש לפרסם מכרז  ,  חודשים מיום סיום דיוני ועדת הבוחנים12או פרשו מהשירות אחרי שחלפו 

, ועדת הבוחנים כאמוראם חלפו שישה חודשים ממועד סיום דיוני . פנימי חדש למילוי המשרה
 .פרסום המכרז ייעשה רק לאחר פניה נוספת לאחראי לוויסות כוח אדם עודף

 
11.485 

יהיה , משרדי שפורסמה בעבר ולא נתמנה לה-מועמד שנמצא כשיר לאותה משרה במכרז פנימי ובין
 .ם חודשים מיום סיום דיוני ועדת הבוחני12זכאי להתמנות לאותה משרה בתנאי שטרם עברו 

 
11.486 
לארץ מטעם שירו ת  - הנמצא בחוץשמועמד,  המועמד בכתב רשאית ועדת בוחנים לקבועבהסכמת
 אשר, )ד(11.466 מועמד שקיבל אישור ממנהל אגף בכיר בחינות ומכרזים כאמור בפסקה אוהמדינה  

 על לעמודאם הובאו בפניה מסמכים לפיהם אפשר , למשרה הפנויהכשיר , לא התייצב בפניה לבחינה
 ישראלית או  נציגותלרבות חוות דעת של , הנתונים האישיים שלו והתאמתו למילוי המשרה, תכונותיו

 מעסיקים קודמים של ושל, )לארץ-בקשר למועמד הנמצא בחוץ(לארץ -כוח מטעם המדינה בחוץ-בא
 .המועמד

 
ידי עובד -ביטולו וכניסה למשרה על, משרדי- ביןאוז פנימי  השגה על מכר- 11.49

 משרדי-שנבחר במכרז פנימי או בין
 

11.490 
 במועד שבו נודע למשיג על  המוכרזתידי מועמד למשרה - על הליכי מכרז תוגש עלהשגה )א(

ינמק ,  ימים מהמועד כאמורשלושהככל שמוגשת השגה בחלוף . הנסיבות המבססות את השגה
 במסגרת ההחלטה בדבר בחשבוןוהדבר יילקח , תו את הטעמים לאיחור בהגשתההמשיג בהשג

 ;קבלתה
תיבדק בהתאם לשיקול דעתו של מנהל אגף ,  שאינו מועמד למשרה המוכרזתמיידי - עלהשגה )ב(

 ;ומכרזיםבכיר בחינות 
 בכיר בחינות ומכרזים בנציבות שירות המדינה באמצעות לאגף) 2307  מדף (בטופס תוגש השגה )ג(

 . מרכז השירות
 
 

11.491 
רשאי לבטל החלטה של ועדת בוחנים אם המועמד שנבחר , נציב שירות המדינה או מי שהוסמך על ידו

ביטל . כרזאו אם נמצאו פגמים בהליכי המ, אינו עונה על דרישות המשרה או על תקן אותה משרה
 .הנציב החלטת ועדת בוחנים יורה על המשך ההליכים לאיוש המשרה

 
 

11.492 
 : אגף בכיר בחינות ומכרזים מוסמך כדלקמןמנהל

 ; על הליכי המכרז בטרם ניתנה החלטת ועדת הבוחניםבהשגה להכריע )א(
נן  כי הטענות המועלות בהשגה אי,  החלטת ועדת הבוחנים ולדחותה אם מצאעל השגה לבחון )ב(

 . לביטול החלטת ועדת הבוחניםמספקתמגלות עילה 
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11.493 
חייב לעשות זאת לפני הדיון בוועדת , מועמד המבקש לטעון טענת פסלות נגד חבר ועדה )א(

 ;הבוחנים
אלא אם לא ידע ולא יכול היה לדעת , לא תישמע טענת פסלות לאחר החלטת הוועדה )ב(

 .המועמד בשעתו על העילה לפסלות
 

 
11.494 
או בקשר לכשרות  , )כגון טענת פסלות( ועדת בוחנים והתעוררו טענות בקשר להרכבה התכנסה
מהיועץ / חוות דעת ממנהל אגף בחינות ומכרזים קבלת יופסק הדיון עד לאחר -וכיוצא באלו , המועמד

 . מי שהוסמך מטעמםאוה  המדינשירות נציבותהמשפטי של 
  

 
11.495 

 רשאי מנהל אגף בכיר בחינות -הוגשה השגה על הליכי מכרז בטרם התכנסה ועדת הבוחנים  )א(
 ;ומכרזים בנציבות שירות המדינה או מי שהוסמך מטעמו להורות על הקפאת הליכי המכרז

  -הוגשה השגה על החלטת ועדת הבוחנים  )ב(
תוך מסירת הודעה על כך , שיר שנבחר לתפקיד ישובץ הכ-ים /ו כשיר/ככל שנבחר .1

אלא אם הורה מנהל אגף בכיר בחינות , ששיבוצו הינו בכפוף להחלטה שתתקבל בהשגה
 ;ומכרזים על הקפאת הליכי המכרז

אלא אם הורה מנהל  ,  אין להמשיך בהליכים לאיוש המשרה-ים /ו כשיר/ככל שלא נבחר .2
 .אגף בכיר בחינות ומכרזים אחרת

 
 

11.496 
ייקבע תאריך כניסתו למשרה שאליה נבחר , משרדי-נבחר עובד למשרה במכרז פנימי או בין )א(

 ;סמוך ככל האפשר למועד בחירתו, למועד סביר
והעובד יהיה חייב להיכנס למשרתו באותו  , האחראי יודיע לעובד על התאריך שנקבע )ב(

 ;תאריך
 ;היראו זאת כאילו ויתר על המשר, לא נכנס העובד בתאריך האמור )ג(
,  יום מהתאריך שנקבע30לא אפשר הממונה על העובד את העברתו למשרה החדשה תוך  )ד(

, יתייעץ האחראי עם הממונה על העובד ועם הממונה המיועד על העובד במשרתו החדשה
 ;פי צורכי השירות-ויקבע את המועד להעברתו על

פה שלא לתקו, עקב צורכי השירות, האחראי רשאי לעכב העברת עובד למשרתו החדשה )ה(
 ;תעלה על שלושה חודשים

חייב האחראי לקבל לכך , היו סיבות מיוחדות לעיכוב לפרק זמן העולה על תקופה זו )ו(
בעת קבלת החלטה בנדון ייעשה הכל כדי לא . נציבות שירות המדינהאישור בכתב מאת 

 .לפגוע בזכויות העובד בשל העיכוב
 
 

11.497 
, מותנית בכך שעל העברתו אינן חלות הגבלות מסיבות משפטיות, כניסת עובד למשרה אליה נבחר

 .רפואיות או ביטחוניות
 

 
11.498 

חייב לעמוד בתקופת ניסיון  , משרדי לפי הוראות פרק משנה זה- או ביןפנימי שנבחר במכרז עובד )א(
 ;13.82 סעיףלפי הוראות 

משרדי למשרה בדירוג המינהלי ומקבילותיה ידורג בדרגה  - פנימי או ביןבמכרז שנבחר עובד )ב(
 .12.419 כמפורט בפסקה משרתוהתחלתית של 

 )15/עד(
 
 
 
 
 
 
 
 

15.7.2015 
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  העברה ממשרד למשרד- 11.5
 

 11.52/  סייגים להעברה ממשרד למשרד 11.51
 נוהל העברה ממשרד למשרד

 
 משרד למשרד סייגים להעברה מ- 11.51

 
11.511 

בחינות סוג , מבחנים, בעניין דרגה,  בדבר העברה בתוך המשרד11.22הסייגים המפורטים בסעיף 
 .חלים גם על  העברת עובד ממשרד למשרד לפי פרק משנה זה, המשרה והגבלות רפואיות

 
  נוהל העברה ממשרד למשרד- 11.52

 
11.521 

לא מולאה , חדשה בתקן או התפנתה או עמדה להתפנות במשרד משרה הכלולה בתקןאושרה משרה 
ולא החליטה הוועדה לוויסו ת , 11.23בעובד המשרד בדרך של העברה בתוך המשרד כאמור בסעיף 

ואף לא מולאה המשרה בדרך של מכרז פנימי כאמור בפרק  , כוח אדם עודף להעביר עובד למלאה
פי הסכם בין האחראים של שני המשרדים  - מותר להעביר אליה עובד ממשרד אחר על- 11.4שנה מ

הוראות פסקה זו חלות גם על העברת עובד משירות (בכפיפות לשאר הוראות סעיף זה , הנוגעים בדבר
, אשר אפשר להעבירם למשרה במשרד אחר, עובדים; )המסחר והתעסוקה, תעשייהההתעסוקה למשרד 

 :הם, כאמור לעיל
 ;עובד בניסיון )א(
 ;עובד זמני )ב(
 ;עובד קבוע )ג(
ות בהתאם להורא, משרדי-אם הוא זכאי לגשת למכרז פנימי ומכרז בין, פי חוזה מיוחד-עובד על )ד(

 . 11.4פרק משנה 
  )10/סט(

 
11.522 

רשאים האחראים להעביר את העובד רק אם כרוכה , במקרה של העברה למשרה שדרגתה נמוכה יותר
 .רה בהורדת העובד בדרגה אחת בלבד ואם הסכים העובד לכךההעב

 
11.523 

 למשרה שדרגתה נמוכה מדרגת העובד 11.521רוצים האחראים להעביר עובד בהתאם להוראות פסקה 
 :כאשר

 או; ההעברה כרוכה בהורדת העובד ביותר מדרגה אחת )א(
 או; והעובד לא הסכים לכך, דרגה אחת בלבדההעברה כרוכה בהורדת העובד ב )ב(
 ,)21.311ראה פסקה (אין ההעברה כרוכה בהורדת העובד בדרגה  )ג(

אל נציבות שירות המדינה בבקשה לאשר את , יפנה האחראי של המשרד אליו רוצים להעביר את העובד
 .הת שירות המדינוההעברה תבוצע רק לאחר שיתקבל אישור נציבו, ההעברה

 
11.524 

למשרה המסווגת בסיווג , טחוניישמשרתו הנוכחית אינה מסווגת בסיווג ב, אחראי להעביר עובדה רוצ
 וימסור ,5לבדיקת ביטחון לרמה ימלא העובד בכתב יד ברור ובדייקנות טופס שאלון , 5טחוני רמה יב

 .אותו למנהל היחידה העומדת להעסיקו
, שמשרתו הנוכחית אינה מסווגת סיווג ביטחוני, עובד, בהתאם להוראות סעיף זה, להעבירה אחראי רוצ

ימלא העובד , 4 או 3למשרה המסווגת סיווג ביטחוני ברמה , 5או שהיא מסווגת סיווג ביטחוני ברמה 
וימסור אותו למנהל ) 2210מדף (לצורכי סיווג ביטחון טופס שאלון אישי  בכתב יד ברור ובדייקנות
 .היחידה העומדת להעסיקו
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11.525 
יודיע האחראי של המשרד ממנו , 11.523 עד 11.521ות אפי הוראות פסק-על ביצוע העברה על )א(

ראה ) (2810מדף (בטופס הודעה על הפסקת עבודה ,  המדינההועבר העובד לנציבות שירות
ראה סעיף (כן יעביר האחראי את תיקו האישי ואת כרטיסיו האישיים של העובד ). 82.92סעיף 
93.15(; 

יעביר האחראי ליחידה אליה , בנוסף לתיקו האישי ולכרטיסים האישיים של העובד המועבר )ב(
המכיל פרטים , )סטטוס(מ "ידי מלם מערכות בע-עותק מתדפיס אישי המוכן על, מועבר העובד

 ;על הרכב משכורתו של העובד המועבר
 )28/נז(

יה הועבר העובד הודעה על כ ך  אל, ישלח מנהל היחידה, מיד בהיכנס העובד למשרתו החדשה )ג(
הייתה ההעברה למשרה ). 2716מדף ( בטופס הודעה על שינויים בשיבוץ  המדינהשירות לנציבות

 על הפסקת העבודה העתק יצורף להודעה, 11.522פי הוראות פסקה -על, שדרגתה נמוכה יותר
פי אישור נציבות -אלא אם בוצעה ההעברה על, ממכתב ההסכמה של העובד להורדתו בדרגה

 .11.523לפי הסיפא של פסקה , שירות המדינה
 

11.526 
תוך חודש ימים מיום קבלת הודעה , נציבות שירות המדינה מוסמכת לבטל כל העברה ממשרד למשרד

 .אם לא נעשתה ההעברה בהתאם להוראות, 11.525עליה על פי הוראות פסקה 
 

11.527 
יפנה אל האחראי של אותו משרד בכתב באמצעות האחראי  , הרוצה ליזום העברתו למשרד אחר, עובד

ו עובד רק  רשאי לפנות אל אות, משרד הרוצה ליזום העברה אליו של עובד משרד אחר. של משרדו
 .או באמצעותו, ברשות האחראי של המשרד שהוא עובד בו

 
11.528 

יחזיר , שלא באמצעות האחראי של משרדו, נתקבלה במשרד בקשה להעברה מאת עובד משרד אחר
האחראי את הבקשה לשולח באמצעות האחראי של משרדו ויסב את תשומת לבו להוראות פסק ה 

11.527 . 
 

11.529 
חייב לעמוד בתקופת ניסיון לפי  , שהועבר למשרה תקנית פנויה לפי הוראות פרק משנה זה, עובד

 .13.82הוראות סעיף 
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 סוהרים ומורים, שוטרים,  העברת חיילים- 11.6
 

 תנאים להעברת  11.62/  הוראות כלליות 11.61
 תנאים  11.63 / חייל לשירות המדינה וזכויותיו

 11.64/ להעברת שוטר או סוהר וזכויותיהם 
 מורים שהועברו  11.65/ עמידה בתקופת ניסיון 

 לשירות
 

  הוראות כלליות- 11.61
 

11.611 
והיא לא  , אושרה משרה חדשה בתקן או התפנתה או עמדה להתפנות משרה הכלולה בתקן )א(

ולא החליטה הוועדה , 11.23יף מולאה בעובד בדרך של העברה בתוך המשרד כאמור בסע
לוויסות כוח האדם העודף להעביר עובד למלאה ואף לא מולאה המשרה בדרך של מכרז פנימי 

כמפורט בסעיפים  , שוטר או סוהר, מותר להעביר או לקבל אליה חייל, 11.4כאמור בפרק משנה 
 ;11.63- ו11.62

לשירותי , לפי העניין, שוטרים סוהרים ומורים, הוראות פרק משנה זה יחולו על העברת חיילים )ב(
חו ק  ח ל108בשינויים המחויבים מהליכי המינוי בגופים אלה ובכפוף להוראות סעיף , הביטחון

 . 1970-ל"התש, ]נוסח משולב[) גמלאות(שירות המדינה 
 )   5/עא(

 
  תנאים להעברת חייל לשירות המדינה וזכויותיו- 11.62

 
11.620 
 :הבסעיף ז

 ;ל"צהפירושו חייל בשירות קבע ב
 

 "חייל" -
 : אשרל"צהפירושו חייל בשירות קבע ב

קופת או שת,  או ביזמתול"צהביזמת , התחייבותו לשירות קבע הותרה )א(
כמועבר , פרט/ א"אכ -ל "ידי מטכ-התחייבותו נסתיימה ואשר הוכר על

 או;  לשירות המדינהל"צהמ
, 1954-ד"תשיה, )גמלאות (ל"צהפרש לקצבה לפי חוק שירות הקבע ב )ב(

 . לשירות המדינהל"צהפרט כמועבר מ/א"אכ -ל "מטכ ידי -והוכר על
 

"חייל מפוטר" -

 
 

11.621 
לאחר שלא נמצא , 11.5לפי הוראות פרק משנה , לוי משרה פנויהבמקום להעביר עובד משרד אחר למי

מותר להעביר או לקבל למשרה הפנויה חייל מועבר שלא בהתאם , מועמד מתאים במכרז פנימי
העבי ר  בהסכמתם של החייל עצמו ושל האחראי במשרד אליו מתכוננים ל, 11.9להוראות פרק משנה 

 :אם נתמלאו כל התנאים הבאים, את החייל
 ;ל"תקופה של שנה אחת לפחות בשירות קבע בצה, ערב קבלתו לשירות המדינה, החייל שירת )א(
פי הסכם מוקדם בין  -על, ל"לפני תום תקופת שירות הקבע שלו בצה, החייל עבר לשירות המדינה )ב(

וא מתקבל לשירות המדינה תוך  הוא חייל מפוטר וה-ל או "נציבות שירות המדינה לבין צה
   ;11.620כאמור בפסקה , עשרים וארבעה חודשים מיום שחרורו

 )17/נ(
  )ג(

; המדינה במכרז פומבי כדין חייל עמד סמוך ככל הניתן למועד תחילת עבודתו בשירותה .1
 -או 

בחינה בפני ועדת ב, החייל עמד סמוך ככל הניתן למועד תחילת עבודתו בשירות המדינה .2
כאשר רמת המשרה שאליה הוא , לאחר מכרז פנימי, בחינה בהרכב של מכרז פומבי

הגבוהה  הדרגה(פי משכורת היסוד -מתקבל בשירות המדינה זהה לדרגתו הצבאית על
 -או ; )במתח הדרגות הצמוד למשרה אליה הוא מתקבל
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רמת הדרגות כמפורט היא ב, פי משכורת היסוד-על, כאשר דרגתו הצבאית של החייל .3
והתקבל למשרה מתאימה בשירות המדינה לאחר בחינות כניסה ) ב(11.912בפסקה 
 ;כמקובל

החייל מועבר למשרה בשירות המדינה בדרגה מקבילה לפי הקבלת דרגות כמפורט בפסקה   )ד(
21.121. 

 ) 4012' עמ , ט" הת שמ, 3693 פ"י , 1320' עמ, ו"התש כ, 1263פ "י(
 )22/סא(
 

11.622 
 את כל אשר מגיע לו ממנו בעד  ל"צהיקבל מ, חייל המועבר לשירות המדינה בהתאם להוראות סעיף זה

 את מלוא חופשת המנוחה אשר היה זכאי לה ערב   לפני העברתול"צהכן יקבל מ. תקופת שירותו בצבא
לבצע את ההעברה בטרם הייתה , אולם אם ביקש האחראי על המשרד שהחייל מועבר אליו; העברתו

 לחייל פדיון חופשה בעד ימי החופשה ל"צהישלם , כולה או מקצתה, אפשרות לתת לחייל את חופשתו
 .קבלשלא י

 
11.623 

פרט ימציא לאחראי של המשרד שהחייל מועבר אליו ולנציבות שירות המדינה ידיעות מפורטות /א"אכ
' קצבה וכו, זכותו לפיצויי פיטורים,  למען  קביעת ותקו  בשירותל"צהעל תקופת שירותו של החייל ב

) שאינן בגדר סוד צבאי(פי דרישתם את כל הידיעות - על המדינהשירותוכן ימציא למשרד ולנציבות 
על  כשרונותיו ועל , על אפיו, אשר בידיו על החייל ואשר תאפשרנה לעמוד על הערכת עברו של החייל

 .כושר עבודתו
 

11.624 
נק  לא ישולם לו מע, היה החייל בעת ההעברה זכאי למענק שחרורים בהתאם להוראות הפיקוד העליון

ידי הצבא מענ ק  -שישולם לו על, תוך שנה אחת מיום ההעברה, אלא אם דרש החייל המועבר, שחרורים
 .הכל לפי המקרה, השחרורים המגיע לו

 
11.625 

ות  לתקופת עבודתו בשירל"צהתצורף תקופת שירותו בשירות קבע ב, חייל שלא קיבל מענק שחרורים
, ]נוסח משולב[) גמלאות(חוק שירות המדינה המדינה לצורך חישוב פיצויי פיטורים ולצורך זכויות לפי 

ות אאה פסק ולעניין זכויות לגמלאות ר83.211 ראה פסקה -לעניין זכויות לפיצויים (, 1970-ל"תשה
 ).85.162- ו85.161

 
11.626 

חישוב גמלאות ) (גמלאות(תקנות שירות המדינה חייל שקיבל מענק שחרורים יידרש להחזירו בהתאם ל
 ל "צהאם ירצה לצרף את תקופת שירותו ב, 1961-א"תשכה, )ות שהחוק לא חל עליובעד תקופת שיר

 .לתקופת עבודתו בשירות המדינה
 

11.627 
 .ל לא קיבלו קודם לכןאם החיי,  את מענק השחרוריםל"צהישלם לו , פוטר חייל בתקופת הניסיון

 
11.628 

תיראה תקופת שירות הקבע של חייל מועבר כתקופת שירות לצורך קביעת , בכפיפות לאמור לעיל
 :הקשורות בוותק בעבודה גם אם בחר החייל לקבל את מענק השחרורים, הזכויות דלהלן

 ;33.11מכסה חופשת המנוחה לפי סעיף  )א(
 ;28.2ות לקצובת הבראה ונופש לפי פרק משנה הזכ )ב(
 .33.337משכורת לעובדת שיצאה לחופשת לידה לפי פסקה  )ג(
 

11.629 
עבר לשירות  ובתוך תקופת החופשה הומשכורת חופשה ללא ל"צהידי -חייל שאושרה לו על )א(

 לצורך חוק שירות ל"צהתישמרנה לו הזכויות הנובעות משירותו ב, פי חוזה מיוחד-המדינה על
דרש יוזאת בלי שי,  או לצורך תשלום מענק שחרורים,1954-ד"תשיה, )גמלאות (ל"צההקבע ב

 % 18.5 ל"צהלא יהיה חייב לשלם ל(כוש זכויות לגמלה בעד התקופה שעבד בשירות המדינה לר
חייל כאמור לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים משירות המדינה בעד ). כדי לשמור על זכויותיו
 .תקופת עבודתו כאמור

 ראה פסקה - ל"צה והתגייס לשירות קבע במשכורתבעניין זכויות עובד שיצא לחופשה ללא 
 ).ג(33.461
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  )ב(
 זכאי ,בשירות המדינה  הנמצא בחופשת פרישה והמועסק במשרהל"צהחייל בשירות קבע ב .1

 ;והדרגה בה הוא משובץ בשירות המדינה דירוג המקצועיפי ה-לשכר רגיל על
חייל כאמור הוא עובד המדינה לכל דבר ועניין ויחולו עליו כל ההוראות הנוגעות להעסקת   .2

הרשאה , חוזה מיוחד(עובדי מדינה בצורת ההעסקה שתבחר לגביו בכל מקרה ומקרה 
 לקבל בנוסף ל"צהעובד כאמור לא יהיה זכאי בעת חופשת הפרישה מ ).'וכו להעסקה

 ;1970-ל"התש , ]נוסח משולב[) גמלאות(חוק שירות המדינה ח וגמלאות מכ
 יוסדרו בהתאם לכללים ולהוראות ל"צהכלפי , שפסקה זו חלה עליו, זכויותיו של חייל .3

 ; כפי שיהיו מעת לעתל"צההמחייבים ב
אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע דבר מן הכללים הקיימים בעניין ניכוי מקצבה בגין  .4

 .השתכרות מקופה ציבורית
 .ר הנמצאים בחופשת פרישה בשינויים המחויבים לעיל יחולו על שוטר או סוה) ב(הוראות נסמן )ג(

  )1.1.1999: תחולה(
 )23/שס(

 
  תנאים להעברת שוטר או סוהר וזכויותיהם- 11.63

 
11.631 

לאחר שלא נמצא  , 11.5בהתאם לפרק משנה , במקום להעביר עובד משרד אחר למילוי משרה פנויה
ותר להעביר או לקבל למשרה הפנויה שוטר או סוהר שלא בהתאם לפר ק  מ, מועמד מתאים במכרז פנימי

ושל האחראי של המשרד שאליו מתכוננים , בהסכמתם של השוטר או הסוהר עצמו, 11.9משנה 
 :אם נתמלאו כל התנאים הבאים, להעביר את השוטר או את הסוהר

תקופה של שנה אחת לפחות  , בלתו לשירות המדינהערב העברתו או ק, השוטר או הסוהר שירת )א(
 ;הסוהר-שירות בתי או במשטרת ישראלב

שירות  או במשטרת ישראלהשוטר או הסוהר עובר לשירות המדינה לפני תום תקופת שירותו ב )ב(
שירות בית  או משטרת ישראלפי הסכם מוקדם בין נציבות שירות המדינה לבין -על, הסוהר-בתי

 והוא מתקבל הסוהר-שירות בתי או ממשטרת ישראלאו פוטר השוטר או הסוהר מ, והר הס-
 ;לשירות המדינה ברציפות לשירות האמור

 ;12.3להוראות פרק משנה פה בהתאם -השוטר או הסוהר עמד במבחנים בכתב ובבחינות בעל )ג(
לפי לוח הקבלת דרגות , השוטר או הסוהר מועבר למשרה בשירות המדינה בדרגה מקבילה )ד(

 .שיקבע נציב שירות המדינה מזמן לזמן
 ) 3,4' ס,  הודעה בד בר היתרים למינוי למשרה בלי מכר ז1959,-ט"התשי, )מינויים(חוק שירות המדינה (

 
11.632 

משטרת שוטר או סוהר המועבר לשירות המדינה על פי הסכם מוקדם בין נציבות שירות המדינה לבין 
, תנאי עבודה וזכויות סוציאליות, משכורת, מבחינת תנאי ההעברה, דינו,  הסוהרשירות בתי או ישראל

המתקבל לשירות המדינה שלא , שוטר או סוהר; כדין עובד בשירות המדינה המועבר ממשרד למשרד
גם אם אין חובת המכרז הפומבי וההוראות בדבר כשירות מבחינה רפואית חלות  ע ל (בדרך העברה 
 .אים אותו לצורך זכויותיו כעובד חדש המתקבל לשירותרו, )קבלתו לשירות

 
  עמידה בתקופת ניסיון- 11.64

 
11.641 
חייבים לעמוד בתקופת  , שוטר או סוהר שהועברו למשרה תקנית פנויה לפי הוראות פרק משנה זה, חייל

 .13.83ניסיון לפי הוראות סעיף 
 

 לשירות מורים שהועברו - 11.65
 

11.651 
מורה שנפסל להוראה מטעמים פדגוגיים או רפואיים זכאי לפיצויי פיטורין אם בדעתו לפרוש מן 

משרה באחד ממשרדי , תוצע לו, מעוניין המורה להשתלב בתפקיד אחר בשירות המדינה .השירות
 .התואמת את כישוריו, במידת האפשר, הממשלה

 
11.652 

משרד  . והתרבותמשרד החינוךיגיש בקשה בכתב ל,  בשירות המדינהבחר המורה בדרך של השתלבות
 ויצרף את פרטי שירותו של המורה דינה המשירות  והתרבות יעביר את בקשתו אל נציבותהחינוך

 .ומשכורתו על כל מרכיביה
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11.653 

במשרד  או  המדינה והתרבות רשאי להפנות את המורה למבחנים בנציבות שירותמשרד החינוך
 . לקבלת חוות דעת על כושרו ונטיותיו לשם הכוונת הטיפול בהסבתו למקצוע מתאים,העבודה והרווחה

 ,משרד החינוך,  המדינהחוות הדעת תובא בפני ועדה מיוחדת שחבריה יהיו נציגי נציבות שירות
במקרה הצורך יוזמן המורה הנוגע בדבר להופיע בפני  . ומרכז הסתדרות המורים והספורטהתרבות
 .הוועדה

 יפעלו בהתאם לסיכומי הוועדה הן בעניין ההשתלמות ה המדינ והתרבות ונציבות שירותמשרד החינוך
 .שיוחלט עליה והן בנוגע למקום העבודה אליו יישלח המורה עם תום ההשתלמות

 שנה א ו שלא השלים 53לא יטופל בהסבה מקצועית של מורה שגילו עולה על , על אף האמור לעיל
בדק האפשרות למתן הסבה מקצועית תי, במקרים סוציאליים קשים, עם זאת,  שנות שירות לפחותעשר 

 שנות שירות אם תבוא לכך פנייה מאת מרכז הסתדרות המורים אל עשרגם למורה אשר טרם השלים 
 . והתרבות ואל נציבות שירות המדינהמשרד החינוך

 
11.654 

תיקבע למורה לשעבר דרגה חדשה בדירוג שבו מדורגת משרתו החדשה  , רה חדשהעם שיבוצו במש
 :לפי הכללים הבאים, בתקן

דרגתו של המורה המועבר תהייה הדרגה בדירוג שאליו הוא מועבר אשר המשכורת המשולבת  )א(
כמורה מתחיל בשנתו , בדרגתו, התחילית שלה קרובה ביותר למשכורת המשולבת התחילית

 ;הראשונה
 ייחשבו כשנות ותק בשירות ושיעור תוספת ,שנות הוותק של העובד בהוראה בחינוך הרשמי )ב(

 ;פי דרגתו החדשה- למשכורתו על,הוותק אשר קיבל ערב העברתו יצורף
לפי , יקבל העובד תוספת ותק שנתית חדשה, מיום השלימו שנה אחת לשהייתו בדרגתו החדשה )ג(

וזאת עד להשלימו מספר שנות ותק בדירוג  , החדש שבו ישובץהכללים שיחולו על עובדי הדירוג 
אשר יחד עם שנות ותקו בדירוג עובדי ההוראה יגיע לשיא מספר השנים בעדן משתלמת  , החדש

 ;תוספת ותק בדירוג החדש
ייראה העובד כמי שהועבר עקב , תה הדרגה שנקבעה לעובד גבוהה מדרגת המשרה בתקןייה )ד(

 ;)21.311ראה פסקה (, שדרגתה נמוכה מדרגתודרישות השירות למשרה 
ינותק כל קשר בין משכורתו הקודמת בדירוג , עם קביעת משכורתו של העובד לפי המפורט לעיל )ה(

 .עובדי ההוראה לבין משכורתו החדשה
 

11.655 
בו יובהר לעובד  , במכת, עם שיבוצו של המורה במשרתו החדשה ישגר לו המשרד שבו שובץ )א(

שזכויותיו הסוציאליות וחובותיו החל מיום העברתו הן כשל העובדים במשרה בדירוג ששובץ 
 ;וכי לא תהייה עוד בעתיד שום צמידות בינן לבין הזכויות והחובות של עובד הוראה, בו

 ;כנווהמורה המועבר יאשר בכתב את קבלת המכתב האמור ואת הסכמתו לת )ב(
 ,משרד החינוךיישלחו אל נציבות שירות המדינה ואל , תב והאישור הנזכרים לעילהעתקי המכ )ג(

 . והספורטהתרבות
 

11.656 
דה  יובא עניינו לדיון מחדש בפני הווע, לא נקלט המורה במקום עבודתו החדש תוך תקופת הניסיון

 ).11.653ראה פסקה (
 

11.657 
זכויותיו של המורה להטבות פרישה לאחר שעבר את תקופת הניסיון במשרתו החדשה יהיו לפי דרגתו 

 .ומשכורתו החדשה
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  העברה מהמוסד לביטוח לאומי או משירות התעסוקה- 11.7
 

 תנאים להעברת  11.72/  הוראות כלליות 11.71
 תנאים  11.73/ ובדי המוסד לביטוח לאומי ע

 להעברת עובדי שירות התעסוקה
 

  הוראות כלליות- 11.71
 

11.711 
-לא מולאה על, ה להתפנות משרה הכלולה בתקןדאושרה משרה חדשה בתקן או התפנתה או עמ )א(

חליטה הוועדה לוויסות ולא ה, 11.23ידי עובד בדרך של העברה בתוך המשרד כאמור בסעיף 
כוח אדם עודף להעביר עובד למלאה ואף לא מולאה המשרה בדרך של מכרז פנימי כאמור בפרק 

כמפורט ,  או שירות התעסוקההמוסד לביטוח הלאומי להעביר אליה עובד -מותר , 11.4משנה 
שוטר או סוהר ,  במקום להעביר אליה עובד משרד אחר או חייל- 11.73-ו  11.72בסעיפים 

 ;11.6-ו 11.5כאמור בפרקי משנה 
 או אל המוסד לביטוח לאומיהוראות פרק משנה זה חלות גם על העברת עובדי המדינה אל  )ב(

 ;שירות התעסוקה
בשינויים המחויבים מהליכי המינוי בגופים , הוראות פרק משנה זה יחולו בשירותי הביטחון )ג(

 .אלה
 )5/עא(

 
  תנאים להעברת עובדי המוסד לביטוח לאומי- 11.72

 
11.721 

בהסכמת , המוסד לביטוח לאומי שירות המדינה ובין ןהוראות סעיף זה חלות רק על עובד המועבר בי
 )."עובד מועבר "- להלן (המוסד לביטוח לאומימדינה ונציבות שירות ה

 
11.722 

 לעבור לשירות המדינה למשרה שלא חלה עליה חובת המכ ר ז המוסד לביטוח לאומירוצה עובד 
 או ביזמת האחראי במשרד אליו הוא במוסד לביטוח לאומיביזמתו או ביזמת המוסמך לכך , הפומבי

 :ונתקיימו שני תנאים אלה, רוצה לעבור
 ;האחראי הודיע לעובד על הסכמתו להעברה )א(
   .העובד רוצה להיחשב כעובד מועבר )ב(

 בכתב ויציין בהודעתו את התאריך המוצע  המוסד לביטוח לאומי יודיע על כך העובד למנהל כללי של
 .להעברה ואת המשרה אליה הוא רוצה לעבור

 
11.723 

מנציב שירות ,  יבקש בכתב- להעברת העובד המוסד לביטוח לאומיהסכים המנהל הכללי של  )א(
העתק מהבקשה יישלח אל .  ויתאם אתו את תאריך ההעברההמדינה שיסכים להעברת העובד

 ;המוסד לביטוח לאומי ישיב בכתב למנהל הכללי של  המדינהנציב שירות. האחראי
,  להעברההמדינה ואם הסכים נציב שירות , נציב שירות המדינה ידון עם האחראי בבקשת העובד )ב(

ויפרט את ,  לעובדהמוסד לביטוח לאומייודיע על כך המנהל הכללי של , עברהותואם תאריך הה
 ;ולאחראיהמדינה העתקים מההודעה יישלחו לנציב שירות . התנאים להסכמה

או לא הסכים נציב שירות  , להעברת העובד המוסד לביטוח לאומילא הסכים המנהל הכללי של  )ג(
 . לעובד בכתבהמוסד לביטוח לאומייודיע על כך המנהל הכללי של , המדינה להעברת העובד

 
11.724 

, א חלה עליה חובת המכרז הפומבי למשרה שללמוסד לביטוח לאומירוצה עובד המדינה לעבור 
 :ונתקיימו שני תנאים אלה, במוסד לביטוח לאומיביזמתו או ביזמת האחראי או ביזמת המוסמך לכך 

 ;ברה הודיע לעובד על הסכמתו להעבמוסד לביטוח לאומיהמוסמך לכך  )א(
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לאחראי ויציין , בשני עותקים, יודיע על כך העובד בכתב, העובד רוצה להיחשב כעובד מועבר )ב(
 .בהודעתו את התאריך המוצע להעברה ואת המשרה אליה הוא רוצה לעבור

האחראי יעביר אל נציב שירות המדינה עותק אחד מהודעת העובד ויציין אם הוא מסכים להעברה 
ואם הסכים  , ידון עם האחראי בבקשת העובדהמדינה נציב שירות .  המוצע להעברההמוצעת ולתאריך

המוסד   בכתב מן המנהל הכללי של  המדינה יבקש נציב שירות- להעברת העובד  המדינהנציב שירות
המוסד המנהל הכללי של . ה שיסכים להעביר את העובד ויתאם אתו את תאריך ההעברלביטוח לאומי
 . המדינה ישיב בכתב לנציב שירותלביטוח לאומי

 
11.725 

יודיע על כך ,  להעברה ותואם תאריך ההעברההמוסד לביטוח לאומיהסכים המנהל הכללי של  )א(
העתק  ; ויפרט את התנאים להסכמה, באמצעות האחראי, תב לעובדנציב שירות המדינה בכ

 ;המוסד לביטוח לאומימההודעה יישלח למנהל הכללי של 
לביטו ח  המוסד לא הסכים נציב שירות המדינה להעברת העובד או לא הסכים המנהל הכללי של  )ב(

 .באמצעות האחראי,  לעובד בכתב המדינהיודיע על כך נציב שירות,  להעברת העובדלאומי
 

11.726 
הוא  , 12.23כאמור בפרק משנה זה וכן בסעיף , תנאי לאישור בקשת עובד להיראות כעובד מועבר )א(

הטבו ת  , עקב ההעברה, המוסד לביטוח לאומיכי העובד לא יקבל מאוצר המדינה או מקופת 
בניגוד להסכמים שבין מדינת ישראל ) כגון גמלה או פיצויי פיטורים(פרישה מאיזה סוג שהוא 

 ;המוסד לביטוח לאומילבין 
 להעברת עוב ד  ,המוסד לביטוח לאומי של אם ניתנה הסכמת נציב שירות המדינה והמנהל הכללי )ב(

או אם  ,  לשירות המדינהמהמוסד לביטוח לאומי או ,למוסד לביטוח לאומימשירות המדינה 
וקיבל אותו עובד מאוצר המדינה או  , )12.23לפי האמור בסעיף (נחשב עובד כעובד מועבר 

יפוג מאליו תוקף , הטבות פרישה מאיזה סוג שהוא, עקב ההעברה, המוסד לביטוח לאומימקופת 
 ;ההסכמה האמורה והעובד לא ייחשב כעובד מועבר

 . זו יימסר לכל עובד מועבר בהודעה המאשרת כי הוא נחשב כעובד מועברהאמור בפסקה )ג(
 

11.727 
למשרות עליהן חלה , המוסד לביטוח לאומיעל התנאים להעברת עובדים בין שירות המדינה לבין 

 .12.23ראה סעיף , חובת המכרז הפומבי
 

  תנאים להעברת עובדי שירות התעסוקה- 11.73
 

11.731 
 לשירות המדינה או משירות המוסד לביטוח לאומי בדבר העברת עובדי 11.72הוראות סעיף  )א(

גם על עובדים העוברים משירות  , בשינויים המתאימים, יחולו, אומיהמוסד לביטוח להמדינה אל 
 ; לשירות המדינהשירות התעסוקה או משירות התעסוקההמדינה ל

המוסד לביטוח   או המנהל הכללי של המוסד לביטוח לאומי בו נזכר 11.72בכל מקום בסעיף  )ב(
 שירות התעסוקה עובד  או שירות התעסוקהלעניין עובד המדינה המועבר ל, ייראה, לאומי

הכל לפי , שירות התעסוקה או מנהל שירות התעסוקהכאילו נאמר , המועבר לשירות המדינה
 .ייןהענ
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  קבלת עובדים מפוטרים- 11.8
 

 סעיף  11.82/  החזרת עובדים מפוטרים 11.81
  זכויות עובדים מוחזרים לשירות11.83/ מבוטל 

 
  החזרת עובדים מפוטרים- 11.81

 
11.811 

פי - עובד המועסק על:למעט, שנקלט לשירות המדינה כדיןהוראות סעיף זה חלות על עובד  )א(
אדם המועסק לשם  (15.219פסקה , )לארץ-אדם שיישלח לעבודה קבועה בחוץ (15.214פסקה 

פי טיבה אינה  -אדם המועסק בעבודה שעל( 16.413 -16.411ות אפסק, )שיקומו הבריאותי
אדם המועסק במשרה  (16.418ופסקה , )עבודה בתנאים מיוחדים (16.414פסקה , )צמיתה
 ;)חלקית

 שיחולו בשינויים 11.83למעט הוראות סעיף , הוראות פרק משנה זה לא יחולו בשירותי הביטחון )ב(
 .ובדים בכתב העסקה בשירות הביטחון הכללילרבות ע, המחויבים על עובדי שירותי הביטחון

 )5/עא(
 

11.812 
ה במשרדו תוך  דושמורה לו הזכות לחזור לעב, )82.27כאמור בסעיף (פוטר עובד לרגל צמצומים  )א(

אשר , אם המשרד זקוק לעובד במשרה המתאימה לאותו עובד. שישה חודשים מיום פיטוריו
והנמצאת באזור השיפוט של סניף , דרגתה אינה גבוהה מדרגת המשרה בה הועסק לפני פיטוריו

 ;הסתדרות עובדי המדינה בו הועסק העובד לפני פיטוריו
ועד תום  , 82.277 או פסקה 82.275י עובד לפי פסקה מיד עם מתן ההודעה המוקדמת על פיטור )ב(

והסתדרות המדינה יעשו נציבות שירות , שישה חודשים מן המועד בו נכנסו פיטוריו לתוקף
עובדי המדינה מאמצים למציאת עבודה בשירות לעובד המפוטר באמצעות ויסות כוח אדם עודף 

 ).11.831 ופסקה 11.34 סעיף, 11.332אה פסקה ר(
 

11.813 
 פסקה מבוטלת

 
11.814 

 פסקה מבוטלת
 
 

11.815 
ראה (מותר להחזירו לשירות באמצעות הוועדה לוויסות כוח אדם עודף , פוטר עובד לרגל צמצומים

 .11.832ראה פסקה , על זכויות עובד כזה; )11.31עיף ס
 

11.816 
מותר להחזירו לשירות תוך שישה , פוטר עובד לרגל חידוש ארגון או לרגל העברת יחידה מעיר לעיר

ל המשרה בה הועסק בעבר בתנאי שדרגתה ודרישותיה העיקריות ש, ללא עריכת מכרז פומבי, חודשים
ראה פסקה (או גבוהות מהן , היו שוות לדרגה ולדרישותיה העיקריות של המשרה שיתקבל אליה

 )).ד(11.956
 

  סעיף מבוטל- 11.82
 

11.821 - 11.822 
 פסקאות מבוטלות

 )13/עב(
 

  זכויות עובדים מוחזרים לשירות- 11.83
 

11.831 
 :הוראות סעיף זה נוגעות לעובדים אלה

 ;עובד קבוע )א(
 ;)שירותו הקודם יוכר לאחר קבלת כתב מינוי(עובד זמני  )ב(
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אדם שיישל ח  (15.215 :ותאפי פסק-סקים עללמעט עובדים המוע, פי חוזה מיוחד-עובד על )ג(
פי טיבה  -אדם המועסק בעבודה שעל (16.413, 16.412, 16.411, )לארץ-לעבודה קבועה בחוץ

 ).אדם המועסק במשרה חלקית (16.418-ו) עבודה בתנאים מיוחדים (16.414, )אינה צמיתה
 

11.832 
ייחשב כעובד  ) פי חוזה מיוחד-לרבות עובד שהועסק בעבר במעמד ארעי או על(עובד שחזר לשירות 

 או ששירותו  83.716עד , 83.713ות אאם הוכרה תקופת שירותו הקודמת בהתאם לפסק; חדש לכל דבר
 :תוכר תקופת שירותו הקודמת גם לצורך העניינים הבאים, 85.756צורף כאמור בפסקה 

 ;33.12מכסת חופשת מנוחה לפי סעיף  )א(
למעט  (33.21ום שירותו הקודם לפי סעיף ניצול ימי חופשת מחלה צבורה שעמדו לזכותו בעת סי )ב(

 ;)בעדה בוטח העובד בקרן ביטוח, פי חוזה מיוחד-תקופת שירות במעמד ארעי או על
 ;תוספת ותק )ג(
 .חישוב תקופת השירות הקודמת לצורך העלאה בדרגה )ד(

 :הלןיהיה בתוקף כל, לעיל) ד(עד ) א(האישור להכרת שירות קודם לצורך נסמנים 
, ]נוסח משולב[) גמלאות(חוק שירות המדינה לעובד שעל תקופת עבודתו בעבר חל  .1

 ; מיום שהתחיל להחזיר את הטבות הפרישה- והוא קיבל הטבות פרישה 1970-ל"תשה
, ]נוסח משולב[) גמלאות(חל חוק שירות המדינה לעובד שעל תקופת עבודתו בעבר לא  .2

 מיום שהתחיל לשלם עבור רכישת תקופת שירותו הקודמת לצורך - 1970-ל"תשה
 ;גמלאות

, ]נוסח משולב[) גמלאות( המדינה חוק שירותלעובד שעל תקופת עבודתו בעבר חל  .3
 מיום שהגיש את הבקשה ולא לפני התאריך  - והוא לא קיבל הטבות פרישה 1970-ל"תשה

 .הכל לפי התאריך המאוחר יותר, כעובד זמני או כעובד קבוע, שחזר לשירות
 

11.833 
  .85.134 ופסקה 83.61לעניין זכויות לפיצויי פיטורים ולגמלאות של עובד שחזר לשירות ראה סעיף 

 
11.834 

כעובד ארעי או בכל , פי חוזה מיוחד-עובד שפרש לגמלה משירות המדינה והתקבל לעבודה על )א(
 ;יקבל את משכורתו בצירוף כל שנות הוותק שצבר טרם פרישתו, צורת העסקה אחרת

והתקבלו  , שירות בתי הסוהר מן המשטרה או מל"צהשוטר או סוהר שפרשו לגמלה מ, חייל )ב(
יקבלו את משכורתם , כעובדים ארעיים או בכל צורת העסקה אחרת, פי חוזה מיוחד-לעבודה על

  .ל"פים הנבצירוף כל שנות הוותק שצברו טרם פרישתם מן הגו
 )6/סז(

 
11.835 

או מי שהוסמך לכך על ידיו להודיע לו במפורש , חייב האחראי, עובד שפרש מן השירות וחזר לשירות
 .לגמלה ועודרכישת זכויות , ן חישוב ותק מקצועייאת כל זכויותיו ואפשרויותיו בעני
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  גיוס עובדים מבחוץ- 11.9
 

 הזמנת מועמדים  11.92/  הוראות כלליות 11.91
 11.93/ מלשכת השיקום של משרד הביטחון 

הזמנת מועמדים מלשכת העבודה של שירות  
התעסוקה או מלשכה פרטית העוסקת בהפניית 

/  פרסום מכרז פומבי 11.94/ מועמדים לעבודה 
/ ללא עריכת מכרז פומבי  קבלת עובדים 11.95
 משרות שהמינוי להן הוא בידי הממשלה  11.96

 נוהל מתן פטור 11.98/ או טעון אישורה 
 ממכרז למשרות זמניות

 
  הוראות כלליות- 11.91

 
11.911 

-מותר למלא אותה על, 11.8 עד 11.2לא מולאה משרה פנויה באחת הדרכים המפורטות בפרקי משנה 
 :באחת הדרכים הבאות, ידי גיוס עובד מהחוץ

 ;)11.92סעיף  (משרד הביטחוןהזמנת מועמד מלשכת השיקום של  )א(
ועמדים לעבודה או מלשכת העבודה של הזמנת מועמד מלשכה פרטית העוסקת בהפניית מ )ב(

 ;11.931 כמפורט בפסקה שירות התעסוקה
 ;)11.94סעיף (עריכת מכרז פומבי  )ג(
 ).11.95סעיף (קבלת עובד ללא עריכת מכרז פומבי  )ד(

  )14/שס(
 

11.912 
 :לעניין גיוס עובד מבחוץ מתחלקות המשרות ב שירות המדינה   כך

  :  פירושה  משרה  מן המשרות  הבאות-משרה שמורה  ל נכה מלחמה  )א(
;   שרת ות בבתי ספר; חצרנות ; עבודה בלשכת מודיעין;  במחסנים ובמגרשי בנייה;שמירה במגרשי חנייה

 ;שוערות  ושמשו ת במעליות
  בדירוג  ההנ דסאים והטכנאים או ע ד   38 בדיר וג המינהלי א ו עד דר גה 17משרה בדרגה  עד  )ב(

 :למעט, ט" בדירוג  המקצ11דרגה 
 ; 02.6-  ו 02.5 ל   כמשמעותן בפרק משנה"נבחר ועוב ד לשכת מנכמשרות עובד ל שכת  .1
א מון    ה  ש נדר שת בה ה שכלה  גבוהה א ו מידה  מיוחדת של משרת ניה ול א ו  הנהלת  עבודה  או משר .2

 ;אישי
או שר ו   , המפעל או היחידה שבהם היא כלולה,  או השירות , משרה שהיא עצמה או סוגה .3

 ; ידי נציב שירות  המדינה-טחוניים לעניין זה על יכב
  18 פירושה מש ר ה שחלה עליה חובת המכרז ה פומבי והיא בדרגה -משרה שחלה עליה חובת המכרז   )ג(

 או  גבוה ה ממנה בדירוג  ההנדסאים והט כנאים או   39דירוג המינהלי  או  דרגה  גבוה ה ממנה או  בדר גה ב
 ;או  באיזו שהיא דר ג ה ביתר הדירו גי ם המקצועיים ,ט" א ו גב והה ממנה בדיר וג המקצ12בדרגה 

 . 11.95 פירו שה  משרה הפטורה  מ חובת מכרז  פו מבי לפי סעיף -משרה פטורה   מחובת המכרז    )ד(
  )6/עד(

 
  הזמנת מועמדים מלשכת השיקום של משרד הביטחון- 11.92

 
11.921 
 :בסעיף זה

- ;משרד הביטחוןלשכת שיקום מחוזית של  "לשכת השיקום" )א(
 :מי שנתמלאו בו שניים אלה

נוסח [ 1959-ט"תשיה, )תגמולים ושיקום(חוק הנכים הוכר כנכה לפי .  1
 או זכאי לתגמולים לפי חוק הנכים, )"ק הנכיםחו "- להלן (]משולב      

 ;1954-ד"תשיה, חוק נכי המלחמה בנאציםאו לפי       
 במשרד הביטחון הקרובה שירותי שיקום והנצחהוכן נרשם בלשכת . 2

 .ביותר למקום בו הוא מבקש עבודה      

-  "נכה מלחמה" )ב(

 )14/שס(                                                             
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11.922 

ולא נתמלאה  , )11.912כמוגדר בפסקה (התפנות משרה שמורה לנכה מלחמה הייתה פנויה או עמדה ל
 חודש מיום סיום דיוני ועדת 12ולא חלפו , 11.8 עד 11.2באחת מן הדרכים המנויות בפרקי משנה 

יזמין מנהל  ,  חודשים מיום פרסום המכרז הפנימי12ך במש, ואם לא כונסה ועדת הבוחנים, הבוחנים
 .מועמד מלשכת השיקום, בכתב, היחידה

 )26/נח(
 

11.923 
יועסק , שלחה לשכת השיקום מועמד למילוי המשרה ומנהל היחידה מצא אותו מתאים לכך )א(

  ;המועמד במשרה הפנויה
לחה מתאים למילוי  לא שלחה לשכת השיקום מועמד למילוי המשרה או לא נמצא המועמד שש )ב(

כי לא נמצא מבין נכי המלחמה מועמד מתאים למילוי  , תאשר לשכת השיקום בכתב, המשרה
 ;המשרה

מותר להעביר למילוי המשרה עובד המועסק בשירות המדינה שאיננו , אישרה הלשכה כאמור )ג(
או מלשכה פרטית , או מנהל היחידה יזמין מלשכת העבודה של שירות התעסוקה, נכה מלחמה

 .מועמד למילוי המשרה הפנויה, ת בהפניית מועמדים לעבודהקעוסה
 )14/שס(

 
 

11.924 
שלא נתמלאה , 11.931מבקש מנהל יחידה למלא במועמד מן החוץ משרה כמוגדר בפסקה  )א(

, ואין היא משרה שמורה לנכי מלחמה, 11.8 עד 11.2באחת מן הדרכים המנויות בפרקי משנה 
יודיע על כך מנהל היחידה ללשכת השיקום בטרם יזמין מועמד מלשכת , 11.912כמוגדר בפסקה 
 ;או מלשכה פרטית העוסקת בהפניית מועמדים לעבודה, שירות התעסוקה

מועמדים למילוי המשרה , מיםתוך שלושה י, לשכת השיקום רשאית לשלוח למנהל היחידה )ב(
 .הפנויה

 )14/שס(
 
 

11.925 
,  מצא מנהל היחידה מועמד מתאים למילוי המשרה מבין המועמדים ששלחה לשכת השיקום )א(

 ;יועסק המועמד במשרה הפנויה
ולא שלחה הלשכה מועמדים למילו י  ,  עברו שלושה ימים מיום מתן ההודעה ללשכת השיקום )ב(

לוי המשרה ומנהל היחידה לא מצא מביניהם מועמד מתאים המשרה או שלחה מועמדים למי
כי לא נמצא מבין נכי המלחמה מועמד מתאים  , תאשר לשכת השיקום בכתב, למילוי המשרה
 ;למילוי המשרה

או מלשכה , יזמין מנהל היחידה מלשכת העבודה של שירות התעסוקה, אישרה הלשכה כאמור )ג(
 .לוי המשרה הפנויהפרטית העוסקת בהפניית עובדים מועמדים למי

 )14/שס(
 

11.926 
נתקבל לעבודה מועמד ששלחה לשכת השיקום למילוי משרה השמורה לנכה מלחמה או למילוי משרה 

תקנות העסקת  ל) ב (6לא תיתן לשכת השיקום הודעת תעסוקה על אותו מועמד בהתאם לתקנה , אחרת
 . אלא לאחר שעבר המועמד בהצלחה את תקופת הניסיון,1951-א"תשיה, נכי מלחמה

 
 הזמנת מועמדים מלשכת העבודה של שירות התעסוקה או מלשכה פרטית - 11.93

 העוסקת בהפניית מועמדים לעבודה
 

11.931 
 בדירוג 38נהלי או עד  בדירוג המי17או עמדה להתפנות משרה בדרגה עד , הייתה פנויה )א(

 רצוי שהמשרד יפנה אל לשכת התעסוקה בטרם יפנה ,ט" מקצ11או עד , ההנדסאים והטכנאים
 ;ללשכה פרטית אשר עוסקת בהפניית מועמדים לעבודה

החובה לקבל מועמד לעבודה באמצעות לשכת התעסוקה חלה רק לגבי מועמד שאינו אזרח  )ב(
 .ישראלי או תושב ישראל

 )1991-א "התשנ,  )יצירת תנאים לצמיחה  וקליטת העליה( במ שק המדינה חוק הסדרים(
 )14/שס(
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11.932 
השקפתו או , ארץ מוצאו, לאומיותו, דתו, גזעו, מינו, בקבלה לעבודה אסור להפלות אדם בשל גילו

משום שאופיים או מהותם של התפקידים או , קבלת אדם לעבודה-אולם אין רואים כהפליה אי; מפלגתו
 .י ביטחון המדינה מונעים את קבלת אותו אדם לעבודהעניינ

 )42' ס , ל ''החוק הנ(
 )2/נח(
 

11.933  
ידי - על אחרלגביהן לא נקבע הליך מיון 11.912מיון מועמדים ובחירתם למשרות כמפורט בפסקה 

 : יבוצע בהתאם להוראות שלהלן,נציבות שירות המדינה
 פרסום )א(

 ;המשרד יפרסם הודעה בדבר הצורך באיוש המשרה בדרך ראויה שיבחר .1
;  תנאי סף שייקבעו באופן שוויוני בהתאם לסוג המשרה,הפרסום יכיל את תיאור המשרה .2

 ; לאיוש המשרההנוגעתהור אה  אחרת  ההעסקה  א ם ידו ע  וכ ל  איוש המשרה וסיום מועד  משוע ר של
לשכות   למשל(ם יכול שיעשה בין השאר באמצעות מאגרי הצעות העבודה הקיימים הפרסו .3

 ;)אדם-חברות להשמת כוח, שירות התעסוקה, חיילים משוחררים
באתרי האינטרנט של המשרד ונציבות שירות המדינה תופיע הפניה לאותם מאגרי הצעות   .4

 . בהם פורסמה ההודעה, העבודה
 עקרונות יסוד )ב(

 מספר מועמדים .1
משרד לקבוע בתחילת ההליך מספר סביר של מועמדים העומדים בתנאי הסף על ה )א

 ;ולא פחות משלושה, שייבחנו  אליו, ומעונינים בתפקיד
היה ובתום התקופה שנקבעה להצעת מועמדות לא הוצגו מספר המועמדויות  )ב

 ; יהא על המשרד לפרסם מחדש את המשרה הפנויה, שנקבע כאמור לעיל
יהא רשאי  לאשר במקרים , לפי העניין, יחידת הסמךל המשרד או מנהל "מנכ )ג

, חריגים איוש משרה אף אם לא נמצא מספר סביר של מועמדים כמפורט לעיל
 ;מנימוקים שיירשמו

עסקית או אישית לאחד משרי , שהוא בעל זיקה פוליטית, המשרד לא יאשר מועמד )ד
ות פרק או שהוא קרוב משפחה של אחד מעובדי המשרד בהתאם להורא, הממשלה

 .אלא מנימוקים מיוחדים שיירשמו, 13.3משנה 
    סינון ומיון המועמדים   .2

פי קריטריונים אובייקטיבים ושוויוניים  -בו יסוננו המועמדים על המשרד יבצע הליך מיון
 . והרלוונטיות לתפקידהכל בהתאם לנסיבות העניין,  שייקבעו מראש

 ועדת קבלה .3
הבחירה הסופית של מועמד למשרה תיעשה באמצעות ריאיון אישי שתערוך ועדת   )א

ל בכיר למינהל "שאחד מהם הוא סמנכ, קבלה משרדית בת שני חברים לפחות
 ;ומשאבי אנוש במשרד או מי מטעמו והממונה הישיר או מי מטעמו

בהתבסס על תוצאות הליך  , ביותרהוועדה המשרדית תבחר את המועמד המתאים  )ב
ל המשרד או מנהל "מבין לפחות שלושה מועמדים אלא אם אישר מנכ, המיון לעיל
, לקיים את ההליך עם מספר נמוך יותר של מועמדים, לפי העניין, יחידת הסמך

 ; לעיל)ג.1)ב(כאמור בנסמן 
ליטית במקרה שבו בחרה הוועדה המשרדית במועמד אשר יש לו זיקה אישית או פו )ג

 , לאחד משרי הממשלה או שהוא קרוב משפחה של אחד מעובדי המשרד,או עסקית
 .תפרט  בהחלטתה את הנימוקים המיוחדים שהובילו לבחירה באותו מועמד

  ייצוג הולם   .4
יש להקפיד על קיום ההוראות בדבר ייצוג הולם בשירות  , במסגרת ההליך המפורט לעיל

 .1959-ט"התשי, )מינויים(חוק שירות המדינה א ל15המדינה בהתאם לסעיף 
    על החלטההודעה )ג(

הודעה ע ל  . תימסר למועמד לאחר קבלת ההחלטה,  המשרד לבחור במועמד מסויםהחלטת
לנוגעים בדבר בהקדם האפשרי לאחר ידי המשרד -עלתימסר ,  לבחור במועמדשלאהחלטה 

 .לת ההחלטהקב
 )19/סו() 14/עד( 
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11.934 
/ מ נח"ה ודעת נש( חובת מכרז חלהלא ) ב(11.912 בפסקהעל מיון מועמדים ובחירתם למשרות כמפורט   )א(

,   12בהתאם  ל כללים הקבועים בפרק , עדר הור אה א חרתיב ה, ואולם  לצור ך איוש  המשר ו ת יש  לפעול,  )2
    ימים מיום פרסום המכרז משבעה למעט המועד האחרון לה גשת   בקשות להשתת פות במכרז של א יפחת 

 ; 3)ב(11.933 בפסקהע ולמעט הרכב ועדת הקבלה שיהיה כקבו
לגביהן  תקבע נציבות שיר ות  המדינ ה    ,)ב( 11.912 בפסקהעל מיון מועמדים ובחירתם  למשרות  כמפורט   )ב(

 ;11.933שטיבן עבודת כפיים  יחולו הור אות פסקה 
 . ידי נציבות שיר ות המדינה-אלא הנהלים ש אושרו  על,  י הביטחוןהוראות  סעיף זה לא יחולו על  שירות )ג(

 )14/עד(
 

  פרסום מכרז פומבי- 1.94
 

11.941 
שלא  נת מלאה באחת מן  , 11.912מבקש האחראי למלא משרה עליה חלה חובת המכרז הפומבי כמוגדר בפסקה 

 בחינות ו מכרזים בבקשה אגףיפנה אל נציבות שירות המדינ ה , 11.8 עד 11.2הדרכים המפור טות בפרקי משנה 
 .לערוך מכרז  פו מבי

 )14/שס(
 

11.942 
 .12כת מבחנים ובחינות מפורטים בפרק הצגת מועמדות וערי, נהלי פרסום מכרז פומבי

 
  קבלת עובדים ללא עריכת מכרז פומבי- 11.95

 
11.951 

לקבוע משר ות וסו גים  של  משרות תקני ות  עליהם לא   , פי הצעת ועדת שיר ות המדינ ה-על , הממשלה רשאי ת
 .חובת המכרז הפומבי, בתנאים  שתקבע, תחול

,  מינוי למשרה תקנית , בתנאי ם שתקבע,  להתיר, בדרך  כלל א ו במקרה מסוים, ת השיר ותרש אית ועד,  נוסף על כך
 :עקב אחד מאלה,  חל עליהחוק המינוייםאם המועמד עובר למשרה אש ר  ,  מבלי שיוכרז על יה מכרז פומבי

 ; )85.151ראה פסקה ( ממוסד מוכר העברת משרתו  או יחידתו של ה מועמד  )א(
אם נע שה הסכם בדבר רציפות הזכוי ו ת לקצבה , העברת משרתו  או יחידתו של ה מועמד לשירות  המדינה )ב(

 ;של המועמד
 . אינו חל  עליהחוק ה מינוייםהעברה ממשרה בשירות ש )ג(

 )21'  ס, 1959-ט ''התשי , )מינויים(חוק שירות המדינה (           
 

11.952 
 פסקה מבוטלת

 )30/סד(
 

11.953 
טות  לעיל נקבעו ארבעה סוגי משרו ת אשר מות ר לק בל להן עובדים ללא עריכת מכר ז  במסגרת הסמכויות המפור

 :פומבי
 ; ) )ב (-) א (11.956רשימת המשרות בפסקה (משרות פטורות   באופן כללי מחובת המכרז הפומבי  ) א(
רשימ ת   (ו  תנאים מסוימים רק אם ימונה להן מוע מד שנתמלאו ב, משרות פטורות   מחובת המכרז הפומבי )ב(

 ; ))ו (-) ג (11.956המשרות בפסקה 
רשימת   ( שמת קבלים אליהן ע ובדים העוברים ממעמד למעמד , משרות  פטורות  מחובת המכרז  הפומבי ) ג(

 ; )11.957המשרות בפסקה 
 ).11.958כמפורט בפסקה ( חוזים מיוחדים פי-משרות אש ר הע ובדים שיתקבלו אליהן יועסקו על ) ד(
 

11.954 
בתנאי שנתמלאו , האחראי רשאי לקבל עובד למשרה הפטורה מחובת המכרז הפומבי בכל דרך שהיא

16.4נה  ובפרק מש13ם שפורטו בפרק בדי בדבר הפטור ממכרז וכן הסייגים לקבלת עוהתנאים שנ קב עוכל 
.11.955 

בטרם תיבדק סוגי ית ניגוד   ,  13.621ות בפסקה מפורטה המשרות  במשרה מלא ניתן  להעסיק עובד  )א(
 ;היו עץ המשפטי לממשלה להנחיות 1.555מספר  ולה נחיה 13.6משנה  פרק  העניינים בהתאם להורא ות

כמפורט בסעיף ,  במשרות שהמי נוי לה ן ה וא ביד י הממשלה או  טעון אישו רה א ו  בידי שר משרי   הממשלה )ב(
ידי  -בטרם נבחנה סו גיית ניג וד העניי נים על,  לפי העניין , לא  יובא  המינוי בפני ה ממשלה או הש ר, 11.96

  נציבות שירות המדינה בתיאום  עם, לפי העניין, היועץ המשפטי של  המשרד  א ו של  יחידת ה סמך
ובטרם חתם המועמד למינוי על הסדר למניעת ניגוד  ,  או מי שהוא מינה לכךיועץ המשפטי לממשלההו

 . ככל שי ידרש לכך, עניינים
 )22/סו(
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11.956 
 :אלו המשרות הפטורות באופן כללי מחובת המכרז הפומבי

קבעה  הממשלהואשר ,  שהמינוי להן הוא בידי הממשלה או טעון אישורהותשרמ )א(
כי המשרה פטורה , 1959-ט"התשי, )מינויים(חוק שירות המדינה  ל21בהחלטה לפי סעיף 

 ;11.96כמפורט  בסעיף , מחובת המכרז
 שירות המדינה חוק ל21 סעיף מכוח הפטורות ממכרז פומבי בתנאים מיוחדים משרות )ב(

 : שירות המדינהועדתפי הצעת -על, 1959-ט"התשי, )מינויים(
 82בסעיף  כמשמעותו" מוכר מוסד" שעבר או עובד ביחידה שהועברה מעובד .1

לשירות , 1970-ל"התש, ]נוסח משולב) [גמלאות(לחוק שירות המדינה 
 ;)85.151ראה פסקה (המדינה 

 )21'  ס, 1959-ט"התשי, )מינויים( שירות המדינה חוק(
כשעל ההעברה  , המדינה שהועבר או עובד שיחידתו הועברה לשירות עובד .2

  ;)82.421ראה פסקה (ו לגמלאות חל הסכם כללי או מיוחד בדבר זכויותי
 )ל" הנהחוק(

  ; מנהל מינהל הסחר הממשלתימשרת .3
 ) 2220' ע , א"התש ל, 2453פ "י(

למעט  , רפואיים-פארה, פיזיוטרפיסטים, מרפאים בעיסוק:  בדירוגיםמשרה .4
 במתח תחילית 1אשר צמודה לה בתקן רמת גמול , קלינאי תקשורת ודיאטניות

 תחילית 4משרה בדירוג רנטגנאים אשר צמודה לה בתקן דרגה ; רמות הגמול
  ;הדרגותבמתח 

  )30/סג(
תחילית  ) כולל (13 גמול רמת  בדירוג האחיות אשר צמודה לה בתקןמשרה .5

 ;במתח רמות הגמול
 שירות המדינה ועדתפי הצעת -על, ידי הממשלה- אשר אושרה עלמשרה .6

 ;כמשרה ביטחונית ואשר כלולה ברשימה השמורה אצל מזכיר הממשלה
 )ל"פ כנ"י (

 אלה הינם בהתאם לנהלים למשרותהליכי המינוי .  בשירותי הביטחוןמשרה .7
 .בתיאום עם נציבות שירות המדינה, של שירותי הביטחון

 )5/עא(
 משרות בהנהלת בתי המשפט .8

 ;ראש מטה בלשכת נשיא  בית המשפט העליון/יועץ בכיר )א
 ;יועץ בלשכת נשיא בית המשפט העליון )ב
 ; לשכה בלשכת נשיא בית המשפט העליוןמנהל )ג
 ;עוזר לנשיא בית הדין הארצי לעבודה )ד

ידי נציבות שירות המדינה -המינויים למשרות אלו יהיו כפופים לכללים ולתנאים שייקבעו על
 ;ביחס למשרות אמון

 )7.1.2016,  ו"ו בטבת התש ע"  מיום כ931' מסהחלטת ממ שלה   (
  ;המשפט בתי רשם של משרת  .9

 )1984-ד "התש מ, )נוסח מ שולב (חוק בתי המ שפט ל84'  ס , 2322' ע, ז"התש כ, 1396פ "י(
 )7/עו(

 בדירוג המדורגות  והשירותים החברתייםהרווחה משרד במוסדות של משרות .10
  ;עובדי הוראה

 )270' ע, א "פ התשל"י; 510' ע , ח"התש כ, 1418פ "י(
 ;נסמן מבוטל .11

 )7/עו(
הכלכלה  עובדי הוראה באגף להכשרה ולהשתלמות מקצועית במשרד שרותמ .12

וש מועמדים  בתנאי שהמשרות יפורסמו בפומבי בעת חיפ,  התעשייהו
  ;למילוין

 ) 1886' ע , א"התש ל, 1727פ "י(
  ;התעשייההכלכלה ו משרד מנהל המינהל למחקר תעשייתי שליד שרתמ .13

 )ל"פ כנ"י(
 ) 30/סד( ;  מבוטלנסמן .14
,   שנה לפחות במשך, דינה לה ימונה אדם שקיבל מלגה מאוצר הממשרה .15

ידי נציב שירות -ללימודים בבית ספר להנדסאים או לטכנאים המוכר על
אם ימונה למשרה תוך שנה מהיום בו היה זכאי לקבל תעודת גמר  , המדינה
 )ל"פ כנ"י( ;בהתאם להתחייבותו בעת קבלת המלגה, האמורהספר -מאת בית
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מלגה ללימודים ,  אחת לפחותשנהך  לה ימונה אדם אשר קיבל מאוצר המדינה במשמשרה .16
,  המועצה להשכלה גבוההחוקלארץ לקבלת תואר אקדמי מוכר כמשמעותו ב-בחוץ
האמור  תוך שנה מהיום בו היה זכאי לקבל את התואר למשרהאם ימונה , 1958-ח"התשי

 )ל"פ כנ"י(  ;המלגהבהתאם להתחייבותו בעת קבלת 
  ; הראשית לישראלהרבנות מזכיר משרת .17

 )206' ע , ב"התש ל, 1772פ "י(
  ; העלייהלקליטת משרד מנהל היחידה לקליטת התיישבות במשרת .18

 ) 1056' ע, ו"התש ל, 2187פ "י(
 )ל"פ כנ"י( ; החוץשר מדיני ל מזכירמשרת .19
 ; המדענים הראשיים במשרדי הממשלהמשרות .20

,    והחלל הטכנולוגיה,ידי המשרד תוך התייעצות עם שר המדע-לאחר איתור מועמד מתאים על
שי של מ שר ד  לגבי  מועמד למשרת מד ען רא. תימסר על  כך ה ודעה בכת ב  לנציב שירות המדינה

, תתקיים התייעצות עם נשיא האקדמיה הישראלית למדע ים,  והחלל הטכנולוגיה,המדע
  .ותימסר על כך  הודעה בכתב  ל נציב שירות המדינה

 : ב הרכב הבא, המועמד למשרת מדען ראשי יופיע בפני ועדת  בוחנים בת ארבעה חברים
עובד   המדינה המדורג ,  נציג  נציב שירות המדינה-ראש -יושב )א

שאינו עובד המשרד  הנוגע בדבר וג ם אינו , בדירוג עובדי  מחקר
 ;  והחלל הטכנולוגי ה,עובד משרד המ דע

 ; והחלל הטכנולוגיה, המנהל הכל לי של משרד המד ע-חבר  )ב
 ;  נציג המשרד הנוגע בדבר-חבר  )ג
, א יש מדע מומחה בתחום ההתמחות הנוגע בדב ר,  נציג ציבור-חבר  )ד

 .שאינו עובד המדינה
למזכיר  , למשרד הנוגע בדבר, ידי נציבות שירות המדינה-על , עדה תימסרנה בכתבהחלטות הוו
  . ולמועמד והחלל הטכ נולוגיה,למשרד המדע, הממשלה

 )2/שע(
 ; האוצרמשרדמה בחרם הערבי ב ביחידה לטיפול בלוחמשרות .21

 )ל"פ כנ"י(
   ; הרבנייםהדין בתי מנהל משרת .22

 )20/נט( ))ב (3'  ס, 1955-ו "התשט, וק הדייניםח(
 ; מנהל בתי הדין הדרוזיםמשרת .23

 ) 1912' ע, ז" התל, 2345 פ"י(
  ;הממשלה ראש משרד מסוימות במשרות .24

 ) 1320' ע , ח"התש ל, 2418פ "י(
 החיילים חוקלד 2 שימונה לה נכה מלחמה כמשמעותו בסעיף משרה .25

 ואשר קיבל הכשרה במסגר ת  ,1959-ט"התשי, )החזרה לעבודה(המשוחררים 
  ; המדינה למילוי אותה משרהאוצרעל חשבון , משרד ממשלתי

,   )פטור ממכרז פו מבי בשירות ה מדינה לנכי מלחמה( תקנות החיילים המשוחררים (
 )1969-ט "התשכ

 

 ;נסמנים מבוטלים. 30 -26
 )4/סז()13.2.2005  מיום 3240' החלטת ממ שלה  מס(

 : המסיםברשות משרות .31
 ;) ומבצעיםאוםתי( תחום מנהל )א
 ;)עיקוב( תחום מנהל )ב
 ;)עיקוב( מדור ממונה )ג
 ;)עיקוב( ענף ראש )ד

 משטרת מתאימה בוהכשרה מועמדים בעלי רקע  מותנה בקיום הליכי איתורהפטור
אבחונם והתאמתם במכון ,  הכלליהביטחון שירותמשטרה צבאית או , ישראל

דה מקצועית שתורכב   ועמידתם בפני ועממוחשביםלשירותי ייעוץ ארגוני ומיון 
 או   הביטחון הכלליתשירואו  ( ישראלמשטרתנציג , בישראל  המסיםרשותמנציגי 
  ונציג נציבות שירות המדינה)  הצבאיתהמשטרה

  )8/סז( )28.1.2007  מיום 1105' החלטת ממ שלה  מס(
  ).ארגוני פשיעה( מפקח חוקר )ה

 לדירוג המינהלי בכפוף להליך גיוס ואיתור  15-18 משרות בדרגות 38- לפטור
 בהתאם לנוהל שיתואם בין נציבות שירות המדינה לבין רשות  שיבוצעמועמדים 
 .המסים

 )24/שע( )17.12.2009 מיום )42/ חכ(1089' מס ממ שלה  החלטת(
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 ;")עתידים ("הציבורימשרות המיועדות לעתודה הניהולית של השירות  . 32
 )18.3.2007, ז" באדר הת שסח" מיום כ1423' סהחלטת ממ ש לה מ     (

 ; מבוטלנסמן  .33
 )13.4.2008, ח"התש ס בניסן '  חמיום 3437'  ממ ש לה מסהחלטת    (

  ;  מבוטלנסמן . 34
 )27/סט(

 :הביטחוןבמשרד ) ל"רח( ברשות החירום הלאומי משרות .35
 ; וראש חטיבת התכנוןסגן )א
 ; תחום תכנון ושיתוף פעולה אסטרטגיראש )ב
 ; חדר מצב וממונה בקרה וכוננותמנהל )ג
 ; חטיבת תרגילים ופיתוחראש )ד
 .רה האינטגרטיבית והפיתוח תחום התוראש )ה

בהתאם להוראות פרק משנה  ,  הליך של מכרז פנימי במשרד הביטחוןשיקויים בתנאי  וזאת
הליך איוש המשרות יהיה בהתאם ,  מועמדים מתאימים במכרז הפנימייימצאואם לא . 11.4

 .שתואם בין משרד הביטחון ונציבות שירות המדינה, ל" עובדים ברחומינוילנוהל בחירת 
  )21.6.2009, ט"  בסיוון התשסט"  כמיום 447'  מסממ שלה  החלטת (
 )2/שע (

 ובמשרד לנושאים אסטרטגיים  במשרד לענייני מודיעיןבטחוניות  משרות .36
 ;כפי שנקבע בהחלטות הממשלה, בכפוף להליך גיוס מיוחד, והסברה

 )14/עא( )3.2.2011, א " בשבט הת שעט"מיום כ) 109/ חכ (2817 'מס :החלטות ממ שלה (
 ,                            )4.2.2016,  ו "ה בשבט ה תשע" מיום כ1086'  מס ,  )21.1.2016, ו "א  בשבט ה תשע" מיום י1013'                        מס
 ))15.2.2016, ו"הת שע'  באדר א'  מי ום ו1150'        מס

 )5/עו           (
 : בתכנית הצוערים לשירות המדינהמשרות .37

ידי נציב שירות - שיאושר עלבנוהל ממכרז מותנה בהליך מיון שייקבע הפטור )א
קיום ,  על התכניתהרחבפרסום פומבי לציבור , בין היתר, ושיכלול, המדינה

,   המדינהשירותליכי איתור ומיון של המועמדים לתכנית וקיום בחינות נציבות ה
 ;המדינהידי נציבות שירות -כפי שייקבע על, מרכזי הערכה ובחינות נוספות

 לעמוד בפני ועדת בוחנים יחויבו שיתמודדו על המשרות בתוכנית המועמדים )ב
הממונה על  והממשלה משרד ראש ל"מנכ, נציב שירות המדינה: בהרכב הבא

 למנותנציב שירות המדינה יהיה רשאי . התקציבים במשרד האוצר או נציגיהם
 .אחד מהאקדמיה והשני נציג ציבור, שני חברים נוספים לוועדת הבוחנים

 )3.5.2012, ב" באייר התשעא"מיום י) 275/ חכ(4574 ' מסממ שלה  החלטת( 
 )16/עב( 

בתנאים , פטור מחובת המכרז לתפקידים ויחידות שמועברים לשירות המדינה .38
.  15.7.2012, ב"ה בתמוז התשע" מיום כ4922'  מסבהחלטת ממשלהשנקבעו 

 ;17/עב' מ מס"ראה הודעת נש
 )17/עב(

 ;נסמן מבוטל .39
 )17.2.2013, ג"הת שע באדר ' ז מיום   5367' מס ממ שלה  החלטת(

 :פטור מחובת המכרז למשרות אמון בלשכת היועץ המשפטי לממשלה .40
 ;ראש מטה/יועץ בכיר, יועץ, עוזר )א
 ;מנהל לשכה )ב
 ;מזכיר )ג
 .נהג )ד

 )17.2.2013, ג"הת שע באדר ' ז מיום   5367' מס ממ שלה  החלטת(
 ;ור מחובת המכרז לשלוש משרות מסווגות במשרד האנרגיה והמיםפט .41

 ) 8.11.2012, ג"ג בחשוון התשע "  מיום כ5215'   מסהחלטת ממ שלה(
 )15/עג (

בתנאים שנקבעו , טים מקומיים"טים ארציים וקב"פטור ממכרז למשרות קב .42
 ;29.9.2002, ג"ג בתשרי התשס" מיום כ2549' בהחלטת הממשלה מס

 )16/עג(
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ששמותיהן שמורים  , משרות העובדים בשלוש יחידות סמך מסווגות .43
פי נוהל מיוחד -המינוי למשרות כאמור יתבצע על. במזכירות הממשלה

 .שיקבע בתיאום בין נציבות שירות המדינה לבין המשרד הנוגע בדבר
 )20/עג) (7.5.2013,  ג"ז באייר התשע"  מיום כ109' החלטת ממ שלה  מס(

 ל משרד ראש הממשלה"חברתי בראשות מנכ-משרות במטה כלכלי .44
 :משרות מקצועיות )א

 ;ל כלכלה ותשתיות"סמנכ .1
 ;תכנון ופיתוח, ניםל פ"סמנכ .2
 .ל ממשל וחברה"סמנכ .3

ל משרד ראש הממשלה ובכפוף לאישור  "פי הצעת מנכ-המינוי למשרות אלה יהיה על
ועדה בראשות נציב שירות המדינה או נציגו ושני נציגי ציבור מבין חברי ועדת 

ועדת  "-להלן  (11.963כמשמעותה בפסקה , המינויים שליד נציבות שירות המדינה
סיום ההעסקה במשרות . אשר תבחן את התאמת המועמד המוצע למשרה, ")המינויים

 .ל משרד ראש הממשלה"אלה יהיה לפי שיקול דעת מנכ
 משרת אמון )ב

המינוי יבוצע בכפוף לתיאור תפקיד  . חברתי-יועץ התקשורת של המטה הכלכלי
אישור נציבות שירות פי הצעת משרד ראש הממשלה ו-ולתנאי סף שייקבעו על

 . המדינה
 ) 28.10.2012, ג" ב בחשוון התשע"  מיום י5189' החלטת ממ שלה  מס(
 )3/עד(

במשרד ראש  משרות ברשות הלאומית להגנת הסייבר ובמטה הסייבר הלאומי  .45
 ;הממשלה

,   ה"ה בסיוון התשע" מיום כ62' מס,  3.5.2012, ב"א באייר התשע" מיו ם י4583' מס: החלטות ממ של ה(
12.6.2015( 

 משרות אנשי דת מוסלמיים באגף לעדות דתיות במשרד הפנים .46
תיעשה בהתאם לכללי מכרז מיוחדים והמועמדי ם  , בתנאי שקליטת עובדים למשרה כאמור

 ;דת בחינות פנימית דתית ובפני ועדת מכרזים בהרכב מיוחדיעמדו בפני וע
 ) 28.8.2014, ד "באלול הת שע'   מיום ב1993' מסהחלטת ממ שלה  (

 משרות אנשי דת דרוזיים באגף לעדות דתיות במשרד הפנים .47
תיעשה בהתאם לכללי מכרז מיוחדים והמועמדי ם  , ת עובדים למשרה כאמורבתנאי שקליט

 .יעמדו בפני ועדת בחינות פנימית דתית ובפני ועדת מכרזים בהרכב מיוחד במשרד הפנים
 ) 28.8.2014, ד " באלול הת שע'  מיום ב1994' מסהחלטת ממ שלה  (
 )16/עה(

 :ללא מכרז, מותר לקבל אליה,  משרה אשר למילויה יש לפרסם מכרזהתפנתה )ג(
בתנאי שלא , בעבר שנמצא כשיר לאותה משרה במכרז שפורסם עליה אדם .1

  ;מיום סיום דיוני ועדת הבוחניםעברה שנה אחת 
 )4.1.2001, א "בטב ת  התשס'  מיום ט83/ כל, 2809' החלטת המ משל ה מס(

 זו  למשרתואשר נתקבל ,  המועסק במשרה אחרת שאינה צמיתהעובד .2
באמצעות לשכת העבודה או לאחר שנמצא כשיר לאותה משרה במכרז 

ת שוות  ודרישותיה העיקריות של המשרה האחרשדרגתהבתנאי , פומבי
 . הפנויה או גבוהות מהןהמשרהלדרגתה ולדרישותיה העיקריות של 

 )422'  ע , ג"הת שכ, 983פ "י; 686' ע, א" התשכ, 807פ "י(
עובד  , ללא מכרז,  אליהלקבלמותר ,  משרה אשר למילויה יש לפרסם מכרזהתפנתה )ד(

 שהועסק בה  המשרהבתנאי שדרגתה ודרישותיה העיקריות של , לשעבר כמפורט להלן
 : מהןגבוהותאו , בעבר היו שוות לדרגתה ולדרישותיה העיקריות של המשרה הפנויה

 ; שנה60 מלאו לו טרם אם - לקצבה צא שהיה עובד קבוע או זמני ויאדם .1
 אם - חידוש ארגון או שהיה עובד קבוע או זמני ופוטר לרגל צמצומים אדם .2

 ;טרם עברו שישה חודשים מיום פיטוריו
 התפטרותו אישר לו ובשעתאו זמני והתפטר מהשירות  שהיה עובד קבוע אדם .3

יתקבל  , התפטרותונציב שירות המדינה כי לאור נסיבות מיוחדות שגרמו את 
 אם טרם  -אותו אדם חזרה לשירות המדינה אם תימצא לו משרה מתאימה 

 . חודשים מיום התפטרותו24עברו 
 )ל"הפרסום הנ(
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 למנותו ללא מכרז למשר ה  מותר, פטר מן השירותאשר פוטר או הת,  קבוע או זמניעובד )ה(
ואם נציב ,  או התפטרפוטראם טרם עברו שישה חודשים מאז , שפוטר או התפטר ממנה

 ;שירות המדינה נתן אישור מיוחד לכך
 )ל"הפרסום הנ(

 ממשלתי על חשבון אוצ ר  משרד שימונה לה עולה חדש אשר קיבל הכשרה במסגרת משרה )ו(
 :ו תנאים אלהובלבד שהתקיימ, המדינה

 ; התאמתו למשרהאת החדש יופיע בפני ועדת בוחנים אשר תבדוק העולה .1
או לסוג משר ה  , הוכשר החדש ימונה אך ורק לסוג משרה שלמענה העולה .2

 .דומה
 : מי שנתקיימו בו שניים אלה-" עולה"בנסמן זה  
 או לאשרהאו מי שזכאי ,  אשרת עולה או תעודת עולהבידו )א

 ; או רישיון לישיבת ארעיאשרהלתעודה כאמור ובידו 
או , עברו לא יותר משלוש שנים מיום כניסתו לראשונה לישראל )ב

הכל לפי , )מן היום שבו נתקיימו התנאים המפורטים בנסמן א
 .המועד המאוחר יותר

 ) 1056' ע, ו"התש ל, 2187פ "י(
 )43/סא(

 
11.957 

 :חובת המכרז הפומבי אינה חלה בנסיבות המפורטות להלן בדבר עובד העובר ממעמד למעמד
 :פי חוזה מיוחד-המועסקים על, העברה למעמד קבוע או זמני של עובדים מהסוגים הבאים )א(

יועץ או מזכיר  , ציר, רות החוץ המדיני בדרג של שגרירהמועסקים זמנית בשי, משרד החוץעובדי 
אשר המשרד , 16.417 או 16.416, 16.415ות אבהתאם לפסק, ראשון או במשרת קונסול כללי

פי חוזה מיוחד בהתאם - עלמציע להעבירם למעמד קבוע או זמני לאחר שהועסקו במשך שנתיים
 ;ל"ות הנאלפסק

פי חוזה -לארץ והוא מועסק שם על-העברה למעמד קבוע או זמני של עובד שנשלח לחוץ )ב(
 ; לאחר שנתקבל לעבודה עקב מכרז15.214מיוחד בהתאם לפסקה 

תאם  פי חוזה מיוחד או במעמד ארעי בה-העברה למעמד קבוע או זמני של עובד על )ג(
אם נתקבל באמצעות לשכת עבודה או נמצא כשיר במכרז , 16.5להוראות פרק משנה 

 ;פומבי
אשר , אדם המועסק בה, ללא מכרז, מותר להעסיק בה, הפכה משרה בלתי צמיתה לצמיתה )ד(

נתקבל לה באמצעות לשכת העבודה או לאחר שנמצא כשיר במכרז פומבי בעת קבלתו 
הוראה זו חלה גם אם דרגת המשרה שונתה בעת הפיכתה למשרה ; תי צמיתהלמשרה הבל

 .צמיתה
 ) 62' ע, ד "התשל,  1951פ "י; 290'  ע , ו"הת שכ, 1315פ "י; 386' ע, א" התשכ, 807פ "י(

 
11.958 

 :פי חוזה מיוחד במשרה תקנית ללא עריכת מכרז פומבי-אלה המקרים בהם יועסק עובד על
 ;)15.215ראה פסקה (עובד לשכת שר וסגן שר  )א(
 ;)15.215ראה פסקה (עובד לשכת רב ראשי  )ב(
 ;)17.141ראה פסקה (מנהל כללי  )ג(
 .)15.218- ו12.421ראה פסקאות (מועסק לאחר שלא נמצא מועמד במכרז פומבי  )ד(

 )14/שס(
 

  משרות שהמינוי להן הוא בידי הממשלה או טעון אישורה- 11.96
 

11.961 
 משרות שהמינוי להן הוא בידי הממשלה או טעון אישור הממשלה

 למשרות הבאות פטור מחובת המכרז הפומבי והוא בידי הממשלה או טעון אישור המינוי )א(
למעט   (11.963 לפי פסקה ועדת המינוייםוהוא טעון קבלת חוות דעתה של , הממשלה

 ). כמפורט מטההמשפטי לממשלה היועץ 
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 המשרה תואר הכהונה  משך
  כל משרדשל כללי  מנהל .17.161 פסקה ראה

 )12'  ס, 1959-ט"התשי, )מינויים( שירות המדינה חוק(
 
  האוצרמשרד 

 ח ל    שנו ת הכהו נה5אם  מועד תום  .   שנים  5
,  באפריל של שנת התקציב1-לאחר יום ה

 בינואר ש ל   31תקופת הכהונה תסתיים ביום 
 .השנה שלאחר   שנת התקציב

 ))8.2.2009 (4470' מס  ממ שלה החלטת(
 ))30.11.2014 (2257'   מסהחלטת ממ שלה(
 )7.2.2016 (1118'   מסהחלטת ממ שלה(
 )7/עה) (5/עו(

  הכלליהחשב. 1

 שנים   4 שנ ים וניתן להא רי כה עד 4 של כהונה
 . נוספות

 ))8.2.2009 (4470' מס  ממ שלה החלטת(

 מדינה הת אגף הכלכלה והכנסועל הממונה .2

 שנים   4 שנ ים וניתן להא רי כה עד 4 של כהונה
 . נוספות

 ))8.2.2009 (4470' מס  ממ שלה החלטת(

  והסכמי עבודההשכרהממונה על . 3

 .  שנים  ואינה  ניתנת להארכה 5
 ))8.2.2009 (4470' מס  ממ שלה החלטת(

 הביטוח והחיסכון,  ההוןשוקהממונה על . 4

 ש נים וניתן להא ר יכה לתקופה 4 של כהונה
אחת או י ותר  בת שנתיים  ובלבד שבמצטבר 

 . שנים  נו ספות4 על תע להההארכה לא 
 ))8.2.2009 (4470' מס  ממ שלה החלטת(

 התקציביםהממונה על . 5

 . להארכה  שנים  ואינה  ניתנת 4
 ))8.2.2009 (4470' מס   ממ שלההחלטת(
 

  ה חברות הממשלתיותרשות מנהל  . 6
 ))ב(52'  ס, 1975-ה "הת של,  החברות הממשל תיות חוק(    

 .17.161ל בה תאם לפסקה "כשל מנכ
 

 יושב רא ש מ טה הדיור . 7
 ))19.7.2015 (252' מסהח לטת מ משל ה (   

 . 34-   תוקף ההחלטה  לתקופת הכהונה  של הממ שלה  ה 
  ) 2/עו(   

  הביטחוןמשרד
 .  קביעת תקופת כהונה אין

 ))8.2.2009 (4470' מס  ממ שלה החלטת(
 

  מערכת הביטחוןמבקר

 שנים   3 שנ ים וניתן להא רי כה עד 5 של כהונה
 . נוספות

 ))18.5.2015 (3'   מסהחלטת ממ שלה(
 )16/עה(

ששמה שמור במזכירות , משרת עוזר שר הביטחון
 הממשלה

   והשיכון הבינוימשרד
 . להארכה  שנים  ואינה  ניתנת 5
2' ס, 1960-ך "הת ש, ל מקר קעי ישרארשות חוק(
 ))1)(ב(

  רשות  מקרקעי ישראל מנהל
 ))ב(2'  ס, 1960-ך" הת ש, ל מקרק עי ישרארשות חוק(

  והתעשייההכלכלה משרד
 .  שנים  ואינה  ניתנת להארכה 6
 ))8.2.2009 (4470' מס  ממ שלה החלטת(

  מרכז ההשקעותמנהל
 )7'  ס, 1959-ט "התשי,  הוןחוק  עידוד השק עות(

  11.968מנהל הרשות לפיתוח והתיישבות הבדואים  בנגב הועבר לפס קה  (משרד החקלאות ופיתוח הכפר
 )16/עד) (16/ע ה)) (21.8.2014)(2/בדו (1986' מסהחלטת ממ שלה  (
 

  המשפטיםמשרד
 .  שנים  ואינה  ניתנת להארכה 6
 ))20.8.2000 (2274החלטת ממ שלה  (

  המשפטי לממשלההיועץ
ציבורית שה רכבה -פי הצעת ועדה מקצועית-על

מיום   (2274ופעולותיה מפורטים בהחלטת הממשלה 
20.8.2000 ( 

 )5'  ס, 1959-ט"התשי, )מינויים( שירות המדינה חוק(
 משרד לשוויון חברתי

 שנים   4 שנ ים וניתן להא רי כה עד 4 של כהונה
 . נוספות

 ))8.2.2009 (4470' מס   ממ שלההחלטת(

  לקידום מעמד האישה הרשותמנהלת 
 ))ב(3'  ס, 1998-ח "הת שנ,  מעמד האיש החוק הרשות לקי דום(
 )) 26.5.2015 (36'   מסהחלטת ממ שלה(
 )16/עה(
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  ראש הממשלהמשרד
 .  קביעת תקופת כהונה אין

 )) 8.2.2009 (4470' מס  ממשלההחלטת(
  הממשלהמזכיר. 1

 )8'  ס, 2001-א "התש ס,  הממשלה חוק(    
 

 שנים   3ניתן להא רי כה עד  שנ ים ו5 של כהונה
 . נוספות

 ))8.2.2009 (4470' מס  ממ שלה החלטת(

 אטומיתמנהל הוועדה לאנרגיה . 2
 

 שנים   3 שנ ים וניתן להא רי כה עד 5 של כהונה
 . נוספות

 ))8.2.2009 (4470' מס  ממ שלה החלטת(

 מנהל המרכז למחקר גרעיני. 3

 שנים   3 שנ ים וניתן להא רי כה עד 5 של כהונה
 . נוספות

 ))8.2.2009 (4470' מס  ממ שלה החלטת(

 מנהל הקריה למחקר גרעיני. 4

 . להארכה  שנים  ואינה  ניתנת 6
 ))8.2.2009 (4470' מס   ממ שלההחלטת(

 נציב שירות המדינה. 5
 )6'  ס, 1959-ט "התשי, )מינויים( שירות המדינה חוק(    
 

 .  קביעת תקופת כהונה אין
 ))8.2.2009 (4470' מס  ממ שלה החלטת(

  ראש המטה לביטחון לאומי.6
 ))א(3'  ס, 2008-ח "ה תשס,  לאומיל ביטחוןחוק המטה (     

  בתקופות  ש נים ו ניתן  להאר יכה 5 של  כהונה 
 .  שנים10-נוספות ובלבד  שלא יכהן יות ר  מ

'  ס , 2008-ח "הת שס,  לאומילבי טחוןה  המטחוק(
 ))ד(5

  לראש המטה לביטחון לאומיהמשנה . 7
 ))א(5' ס, ל"החוק הנ(     
 )2/סט(     

 )16/עד))  (21.8.2014)(2/בדו (1986' מסהחלטת ממ של ה  (נסמן מבוטל . 8
 

 .  קביעת תקופת כהונה אין
 ))8.2.2009 (4470' מס  ממ שלה החלטת(

 ראש מערך ההסברה הלאומי. 9
 ))6.4.2008(  3405 'מס החלטת הממ שלה  (     
 )27/סט(     
 )16/עה( ))26.5.2015 (36'   מס החלטת  ממ שלה() העברה למשר ד לאזרחים ו תיקים(נסמן מבוטל . 10

 
 שנים   4 שנ ים וניתן להא רי כה עד 4כהונה של 
 . נוספות

 ))8.2.2009 (4470' החלטת ממ שלה  מס(

 והיועץ    לכלכלהראש המועצה הלאומית . 11
  לראש הממשלה הכלכלי      

 ))8.12.2011( )239/ח כ( 3922 'מס    ה מ מש לה החלט ת (         
 )10/ ע ב() 3/עו        (
 כללי

 שנים   3שנ ים וניתן להא רי כה עד  5 של כהונה
 . נוספות

מנהלי שלוש יחידות סמך מסווגות ששמותיהן 
 שמורים במזכירות הממשלה

 ))7.5.2013 (109' החלטת המ משל ה  מס(
 )20/עג(

 באישור או, ידי הממשלה- לכל משרה אחרת שלגביה נקבע בחיקוק שנושאה יתמנה עלהמינוי )ב(
, )מינויים( שירות המדינה חוקלאחר קיום הליך של מכרז לפי , טעון אישור הממשלה, הממשלה
 ובמפורש אחרתאלא אם נקבע , ר"לרבות הוראות התקשי, פיו-והכללים על, 1959-ט"התשי
 .ל"ק כאמור או בהחלטת ממשלה לפי החוק הנבחיקו

 
11.962 

 פטור ממכרז למשרות דיפלומטיות מסוימות
 בצפון אמריקה ובמערב 7-לא יותר מ(,  משרות של ראשי נציגויות דיפלומטיות11-המינוי ל )א(

ונסיבות הקשורות במערכת היחסים המדיניים , במדינות אשר לדעת שר החוץ רגישות, )אירופה
מצדיקות מינוי אדם מתאים אף אם  , לארץ-הקשורות בגיוון הייצוג הישראלי בחוץאו נסיבות 

או מינוי של אדם מתאים הנמנה , משרד החוץאינו מבין הסגל הדיפלומטי והמקצועי הקבוע של 
המכרז והוא טעון אישור  פטור מחובת , על הסגל הדיפלומטי המקצועי הקבוע של משרד החוץ

 ;הממשלה
,  כישוריו של מועמד למשרה מן המשרות כאמור למעלה, כתנאי לפטור ממכרז כאמור לעיל )ב(

 ועדת מינויים למשרות ראשי נציגויות   ייבדקו בהתאם לנוהל, והתאמתו הכללית למשרה
 ).1.4' הנחיית נציב שירות המדינה מסראה (דיפלומטיות במשרד החוץ 

 )30.6.2002(ב "בתמוז  התשס'  מיום כ2127' מס, )14.9.1999 (ס"ב תשרי התש'  דמיום 345'   מ ס : ת ממ שלה והחלט(
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11.963 
  שליד נציבות שירות המדינהועדת המינויים

 ועדהשמתוכם תורכב , אנשי ציבורראש הממשלה ימנה את נציב שירות המדינה ושמונה  )א(
אות   לפי פסק,מסוימותכללי או לאחת המשרות השתחווה את דעתה על מועמדים למשרת מנהל 

 ;)"ועדת מינויים" -להלן ) (א(11.962-ו) א(11.961
נהל  י יהיו בעלי ידע או ניסיון בתחומי המת המינוייםעדוי הציבור אשר ימונו לחברי אנש )ב(

מינוי אנשי הציבור ייעשה . ממשלהמחברי עסקית או פוליטית לחבר , ללא זיקה אישית, הציבורי
 ; ועם נציב שירות המדינהשלההיועץ המשפטי לממלאחר התייעצות עם 

ושני חברים , ראש-נציב שירות המדינה שישמש יושב:  תהיה של שלושה והםועדת מינויים )ג(
 שתהיה לפי סדר האלף בית של שם ,וך רשימת השמונהידו לכל מקרה לפי תור מת-שיוזמנו על
 ;משפחתם

) א(11.961מסוימות כאמור בפסקאות הצעה למינוי אדם למשרת מנהל כללי או לאחת המשרות ה )ד(
ף  בצירו,ידי השר הממונה על המשרד שבו מצויה המשרה-תוגש לממשלה על ,)א(11.962-ו

לאור האמור בפסקה , אם נדרש כזה,  והסדר למניעת ניגוד ענייניםועדת המינוייםחוות דעת של 
 .13.6 ובפרק משנה 11.955

 )10/עב(
 

11.964 
יפעל , )א(11.962-ו) א(11.961אות לאחת המשרות המנויות בפסקשר המעוניין להגיש למינוי מועמד 

 ). 1.3' הנחיית נציב שירות המדינה מסראה (פי נוהל עבודת ועדת המינויים -על
 

11.965 - 11.967 
 פסקאות מבוטלות

 
11.968 

 צעות ועדה לאיתור מועמדים מינוי באמ-פטור ממכרז 
 :קביעת עקרונות כלליים למנגנון של ועדה לאיתור מועמדים )א(

או " ועדת האיתור "-להלן (מינוי מועמדים למשרות בהליך של ועדה לאיתור מועמדים  .1
נשמרים עקרונות שוויון ההזדמנויות  , בדומה להליך המכרז, הוא הליך בו") הוועדה"

  ;ובחירת המועמד הטוב ביותר
או בעלות אופי  , ליך זה מיועד למשרות המאופיינות בהיבט מקצועי ומדעי מובהקה .2

'  ד מיום345' כאמור בהחלטת הממשלה מס, רגולטורי ושמירה על האינטרס הציבורי
 .)14.9.1999(ס "בתשרי התש

ראה הנחיית נציב שירות (נוהל הקמת ועדת איתור  האיתור תפעל בהתאם לעקרונות ועדת )ב(
 ;)1.2ראה הנחיית נציב שירות המדינה (ולנוהל עבודת הוועדה לאיתור מועמדים , 1.1המדינה 

פטור  ראה באתר האינטרנט של נציבות שירות המדינה תחת הכותרת - המשרות והרכב הוועדות )ג(
 . מינוי באמצעות ועדה לאיתור מועמדים-ממכרז 

 )5/עד(
 

11.969 
  כהונתם של נושאי משרה בכירים בשירות המדינה תקופת קביעת

ד בשבט  " י מיום4470 'מס ו)7.9.2008( ח"באלול התשס'  ז מיום4062 'מס  בהחלטות הממשלה
ם לקציבת כהונתם של נושאי משרה בכירים בשירות המדינה  נקבעו הסדרי, )8.2.2008( ט"התשס

 :  בהתאם לאמות המידה ולעקרונות המפורטים להלן, ידי הממשלה או באישורה-המתמנים על
   תקופת כהונה אחת שאינה ניתנת להארכה-' קבוצה  א )א(

ת  לתפקידים בכירים בשירות המדינה בהם מתקיימים אחד מהמאפיינים הבאים תיקבע תקופ.  1
 5לפחות (ושככלל תהיה ארוכה , שאינה ניתנת להארכה, אחת קשיחה) קדנציה(כהונה 
 ;)שנים

 : מאפיינים .2
משרות ניהוליות בכירות של ראשי מערכות גדולות בשירות   )א

יש לשקול במשרות ביטחוניות רגישות הוספת אפשרות (המדינה 
 ;)להאריך כהונה לתקופה קצרה בנסיבות מיוחדות

מקצועיות בכירות בהן לעצמאות ולאי התלות -משרות ניהוליות )ב
משרות שהנושאים : כגון, של נושא המשרה חשיבות מיוחדת

 .   טוהר מידות ורגולציה, בהן ממונים על אכיפת החוק
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ולא יהיה ניתן להאריך את , תתפנה המשרה מאליה, בסיומה של תקופת הכהונה שנקבעה .3
בכפוף לקיום , יעה כי עובד כאמור ימונהאין מנ, יחד עם זאת. כהונת אותו עובד בתפקיד

 ;למלא תפקיד אחר בשירות המדינה, הליכים לפי כל דין
  תקופת כהונה הניתנת להארכה -' קבוצה ב )ב(

לתפקידים בכירים בשירות המדינה בהם מתקיימים המאפיינים הבאים תיקבע תקופת  .1
אחת או , תעם אפשרות להארכתה לתקופה קצובה נוספ, קצרה יותר) קדנציה(כהונה 

 ;)' שנים וכו3 שנים או 4+  שנים 4למשל (יותר 
 :מאפיינים .2

, בראש המערכת, ככלל, אשר המכהנים בהן אינם עומדים, משרות מקצועיות בכירות
אך גם , ואשר מתאפיינות בכך שנודעת חשיבות לצבירת הניסיון בתפקיד מחד גיסא

 ;מאידך גיסא, מעת לעת, בצורך בריענון השורות
לאחר , בהחלטה של השר הממונה, ניתן יהיה, ופת הכהונה הקצובה הראשונהבתום תק .3

ובהתחשב בתפקודו של נושא המשרה ובצורך , התייעצות עם נציב שירות המדינה
או להחליט שלא להאריך את , להאריך את הכהונה לתקופה נוספת, בריענון השורות

 -ה החלטה כאמור כל עוד לא התקבל. הכהונה לתקופה נוספת ואז המשרה תתפנה
 ;ימשיך נושא המשרה בתפקידו

בכפוף לקיום ,  אין מניעה כי העובד ימונה- אם לא הוארכה -בסיומה של תקופת הכהונה  .4
 .לתפקיד אחר בשירות המדינה, הליכים לפי כל דין

 )מ"פז( קביעת פרק זמן מינימלי לכהונה - תקופת כהונה שאינה קצובה -' קבוצה ג )ג(
אך ייקבע פרק זמן , לא תיקצב תקופת כהונה, ייניהן יפורטו להלןלמשרות בכירות שמאפ .1

בו לא ניתן יהיה להעביר את נושא המשרה , ) שנים4- ל3בין , ככלל(מינימלי לכהונה 
המשכיות , וזאת במגמה להבטיח יציבות, )להלן) ה(בכפוף לאמור בסעיף (מכהונתו 

 ;ואטרקטיביות של המשרה
 : מאפיינים .2

שהנושאים בהן מופקדים על ביצוע מדיניות  , קצועיות בכירותמ-משרות ניהוליות
 ;והדורשות מידה גבוהה של אמון ותיאום בין נושאי המשרה לחברי הממשלה, הממשלה

יהיה רשאי הגורם הממנה , )מ"הפז(עם תום תקופת הכהונה שנקבעה  .3
לבצע חילופי גברי במשרה או להאריך את התקופה לתקופות נוספות 

וזאת מבלי לגרוע מהסמכות , מ"בר על תקופת הפזשלא יעלו במצט
 ;  להפסיק את הכהונה בעקבות חילופי השר

בכפוף , בסיומה של הכהונה במשרות אלו אין מניעה כי העובד ימונה .4
 .לתפקיד אחר בשירות המדינה, לקיום הליכים לפי כל דין

כאמור ,  הכהונה סיום העסקה של נושא המשרה בשירות המדינה בתום תקופת- סיום ההעסקה )ד(
פי -פי דין ועל-ייחשב לפרישה מן השירות ויזכה את נושא המשרה בזכויות המגיעות לו על, לעיל

 .חוזה ההעסקה
 מ"הפסקת כהונה בתוך תקופת הקדנציה או הפז )ה(

הפסקת כהונה של נושא משרה במהלך תקופת הכהונה שנקבעה לאותה משרה או בתקופת  .1
 :לפי העניין, המלצה של כל אחת מהוועדות שלהלןפי ה-תיעשה על, מ שנקבעה לה"הפז
לעניין משרות שהמינוי להן נעשה לאחר המלצה של הוועדה המייעצת לעניין מינויים  )א

פי המלצה - על- 30.5.2006 מיום 91שנתמנתה לפי החלטה מספר , לתפקידים בכירים
 ;של הוועדה כאמור

פי המלצת ועדת - על-הן  האמורה חלה עלי4062לעניין יתר המשרות שהחלטה מספר  )ב
אשר פועלות לפי חוק שירות המדינה , המינויים בראשות נציב שירות המדינה

 14.8.1960 מיום 516 ובהתאם להחלטות הממשלה מספר 1959-ט"התשי, )מינויים(
 .7.3.1999 מיום 4892ומספר 

 ))  14.2.2016(ו "הת שע ' באדר א '   מיום ה1148' מסהחלטת ממ שלה  (
 )7/עו(

,  מ"הוועדה רשאית  להמליץ על סיום העסקה בתוך תקופת הכהונה  שנקצבה למשרה או בתקופת הפז .2
 :נח ת דעתה כי מתקיים אחד מאלהאם הוכח לה

 ;קיומה של אי ה תאמה מובהקת לתפקיד )א
או קיומם של חילוקי , קיומו של משבר אמון חריף ו מתמשך )ב

דעות מהותיים וממושכים בי ן נ ושא  המשר ה הבכיר לבין   
 . היוצרים מצב המונע תפקוד יעיל ותקין,  הממונים עליו

בגינם  ניתן  לסיים את כהו נ ת , ים אחרים ש בדיןאין באמור בנס מן זה כדי  לג רוע  מעילות או מה סדר .3
 .ב"מצב בריאות וכיו , כ גו ן ה ליכי משמעת, מ"העובד בתוך תקופת הקדנציה או הפז
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 : בכפוף לאמור ל הלן, הוועדה תקבע את סדרי עבודתה .4
הבקשה לחוות דעת הוועדה לעניין הפסקת כהונתו  של נו שא  משרה לפי החלטה זו תו גש    )א

תוך פיר ו ט התשתית  ,  ל שעם מ שרדו  נמנית המ שרה"ר  או  ה מנכידי הש-לוועדה בכתב  על
 ; ככל שישנם, בצירוף המסמכים לתמיכה בבקשה, ונימוקי הבקשה, העובדתית הרלבנטית

הוועדה תגבש  את עמדתה לאחר שנתנ ה לנ ו שא המשרה  ש עניינו נדו ן בפנ יה הזדמנות    )ב
ת  המלצתה  המנומקת ות גיש  לש ר  ולנו שא המש ר ה א, פה-בכתב או   בעל, להשמיע דברו ב פניה

 ;בכתב
 . יחידת מנהל הסגל הבכיר בנציבות שיר ות המדינ ה תרכז  את עבו דת הוועדה )ג

 )2/עו           (
 

 26.132לארץ הועבר לפסקה -סעיף תקופת שירות בחוץ - 11.97
 

  נוהל מתן פטור ממכרז למשרות זמניות- 11.98
 

11.981 
 כללי

איש רה נ וה ל מתן פטור מ מכרז  , )16.10.2012  (ג"התשע בתשרי '   שירות  ה מדינה מיום לועדת )א(
 ;  לאיוש המש רותחלופילמשרות זמני ות  וקבעה הליך 

ת לדון  בבקשו ת   א שר תהיה  מוסמכ, משנה השירות   החליטה לאצול מסמכותה לוו עדת ועדת )ב(
 ; ולאיושן  בהליך החלופי למכרז,  זמני ותפרטניות של מש רדים להחלת הפטור ממכרז על  משרות 

  זמניות שה ופטרו מחובת המכרז  בהתאם להחלטת  משרות כי ה ורא ו ת סעיף זה יחולו רק על  , יובהר )ג(
 .  שיקבעו בהחלטה זולתנאיםו בכפוף , ועדת השירות  א ו ועדת משנה 

 
11.982 
  זמנית משרההגדרת
 : להגדרת משרה כזמנית לעניין נוהל זההמצטברים התנאים להלן

שאינה צ פויה להיטמע במערך הקבוע של  , בזמןקצובה ,  נועדה  לעסוק במשימה חולפתהמשרה )א(
 ; שירות המדינה 

 ;  המשימה צפוי להימשך עד חמש שניםזמן )ב(
ן לאיישה בהל יך ולא  ני ת,  לל א דיחוישתבוצע עוסקת במשימה חיונית אשר  יש חשיבות המשרה )ג(

 ; מכרזי בזמן סביר
    .צמיתה המשרה שייך לסעיף של עבודה בלתי תקציב )ד(
 

11.983 
 זמנית איוש משרה הליך

 ; 11.4 בין משרדי כאמ ור בפרק משנה  ומכר ז  משרה  זמנ ית אינו מחייב מכרז פנימי איוש )א(
פרק ( המדינה בדרך של  מינוי בפועל בשירותהאדם הקיים  זמנית ת אויש באמצעות כוח משרה )ב(

 מהמוסדא ו   בהעברה ; ) 11.6פרק  משנה   (ס"השב,   המשטרה,  ל"מצה א ו בהעברה ;  )18.2משנה 
פרק מ שנה   ( עובדים מפוטרים קבלתאו  ;  )11.7פרק מש נה (לביטוח לאומי או שי רות  התעסוקה 

 ; ) 19.1 משנהפר ק (א ו בשאי לת עובדים ; )11.8
 : ם להל יך המפורט להלן לפעול לאיו שה בהתאני תן, לעיל) ב( שלא א וי שה בהתאם לנס מן משרה )ג(

  פרסום .1
 ;  המש רה הזמנית איוש יפרסם  בפומבי למשך שבעה ימים את דבר המשרד )א
 ציון  משך זמן ההע סקה תוך ,  יודגש  כי מדובר בא יוש משרה  זמנ יתבפרסום )ב

 ; המשוער
 ושל  נציבות שירות  המדינה  ה משרד חייב להופיע באתרי האינטרנט של הפרסום )ג

 ;  )פנימיתפו צת מכרז (מך שלו ותפוצת עובדי המשרד ויחידות  הס
אש ר יש  מ ניעה ,  ביטחונייםבתחומים בו ייקבע כי המשרו ת ה זמניות עוסקות  במקרה )ד

יחידות   :  כג ון,  מוגבלתבתפוצהיופץ דבר אי ושן  ,  מפרסומן בפומבי מטעמי ביטחון
או   ,   רלוו נטיות נוספו תיחידותמשאבי אנוש ב מוסדות בעלי מאפיינים ביטחוניים וכן 

כפי שתקבל ו עדת , הענייןהכל לפי ,  דמיים ומוסדות מח קר רלו ונטייםמוסדות אק
 .   השירות

  למשרות  זמניו תהמועמדים הוועדה ל בחירת הרכב .2
בהתאם להרכב   ,  ועדת בחירהבאמצעות הבחירה לאיוש משרות  ז מניות ייעשה הליך )א

 ;  12.362כמפורט בפסקה , ועדת בוחנים במכרז פומבי
בשינויים  , 12.36 בסעיף המפורטיםפה - חברי הוועדה יחולו סדרי הבחינות בעלעל )ב

 .המתחייבים

11.969 - 11.983
  מילוי משרות תקניות- 11פרק 

___________________________________________________________________________

17.4.2016 https://www.prisha.co.il/



 
 המועמדים ומיון סינון .3

 העומדים בתנאי הסף כמפורט המועמדים הבחירה תבצע הליך מיון ובו יסוננו ועדת )א
 מדדי הערכה אובייקטיבים הבחירה כך יקבעו חברי ועדת לצורך. בתיאור התפקיד

כל .  של המועמדיםהראשוניאשר יסייעו במיון , בנוסף על תנאי הסף, ושוויוניים
 ;מהמדדים עבור כל אחד 1-7אחד מהמועמדים יקבל ציון הנע בין 

העונים על תנאי הסף ועל , מועמדים הבחירה תזמן לריאיון לפחות חמישה ועדת )ב
אלא ,  הגבוהה ביותרההערכהטריונים שנקבעו על ידי חבריה וקיבלו את שאר הקרי

 כל המועמדים לריאיוןאז יזומנו , אם הגישו מועמדותם למשרה פחות ממספר זה
 .העונים על תנאי הסף

 
11.984 
  במשרה זמניתההעסקה ההעסקה ומשך מתכונת

או בכתב , המינויים חוק ל40 לפי סעיף מיוחדיועסק בחוזה ,  המועסק במשרה זמניתעובד )א(
 ;שירות המדינהלפי החלטת נציבות , המינויים חוק ל37הרשאה לפי סעיף 

או עד לתום המשימה ,  עד שנה בכל פעםתהיה ההעסקה של עובד המועסק במשרה זמנית תקופת )ב(
 ;לפי המוקדם מביניהם, הזמנית

 ; שניםחמש המינוי הכולל למשרה זמנית יוגבל עד משך )ג(
אלא אם נבחר במכרז ,  העסקת העובדתסתיים,  תקופת הפעילות של המשרה הזמניתבתום )ד(

הוראה זו תהא חלק מחוזה ההעסקה של . 11.975בהתאם לאמור בפסקה , חרתלמשרה צמיתה א
 ;עובד במשרה זמנית

בהתאם ,  ימונה בדרך של מינוי בפועלהזמנית מתוך שירות המדינה שייבחר למשרה עובד )ה(
 ; 18.2להוראות פרק משנה 

בהתאם להוראות , יחזור לתפקיד הקבוע, המדינהאשר נתמנה מתוך שירות ,  במשרה זמניתעובד )ו(
 .18.2פרק משנה 

 
11.985 
  פנימי לעובד המועסק במשרה זמניתבמכרז להתמודדות זכאות

יהיה זכאי , בחירה כמפורט לעיל בהליךאשר נתמנה בפטור ממכרז ,  במשרה זמניתעובד )א(
 ; עבודהחודשי 48משרדי כעבור -להתמודד במכרז פנימי ובין

תישמר , ) חודשי עבודה48השלים (, משרדי-ובין שרכש זכאותו להתמודד במכרז פנימי עובד )ב(
 .  חודשי עבודה נוספים לאחר סיום העסקתו6 למשךזכאותו להתמודד במכרז פנימי ובין משרדי 

 
11.986 

  למשרה זמניתממכרז אישור פטור יךהל
ללשכה ,  זה על משרה זמנית ביחידתו נדרש להעביר פנייה מנומקתהליך המבקש להחיל משרד

בריאות א ו , משרדי הממשלה( המדינה וליחידה הרלוונטית העוסקת בעניינם שירותהמשפטית בנציבות 
 .ועדת השירותלצורך בחינה של ועדת המשנה לו,  שירות המדינהבנציבות) ביטחון

 )12/עג(
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  מכרז פומבי- 12פרק 
בפרק זה מובאות הוראות בדבר מכרזים 

תחילה הוראות בדבר פרסום מכרז . פומביים
 מועמדות אליו ואחר כך הדרך בה  והגשת

ההוראות  . נבחרים המועמדים במכרז הפומבי
מבוססות על האמור בחוק שירות המדינה 

ובכללי שירות , 1959-ט"התשי, )מינויים(
,  )בחינות ומבחנים, מכרזים(, )מינויים(המדינה 
 .1961-א"התשכ

  פרסום מכרז פומבי- 12.1
 

 פרטי 12.12/  דרך פרסום מכרז פומבי 12.11
 מיון 12.14/  מכרזי עתודה 12.13/ מכרז פומבי 

 מקדים
 

  דרך פרסום מכרז פומבי- 12.11
 

12.111 
לא נתמלאה  , משרה שחלה עליה חובת המכרזהתפנתה או עמדה להתפנות , אושרה משרה חדשה )א(

ורוצה האחראי למלאה בעובד מהחוץ , 11.8 עד 11.2באחת מן הדרכים המנויות בפרקי משנה 
לפרסם מכרז  , או מי שהוסמך לכך על ידיו,  המנהל הכללי של המשרדרשאי, )11.94ראה סעיף (

 ;ם המפורטות להלןפומבי בדרכי
, פרטי המכרז הפומבי שיפורסם יהיו זהים לפרטי המכרז כפי שפורסמו במסגרת המכרז הפנימי )ב(

ידי נציבות -כאשר הוא מחליף את המכרז הפנימי ואושרו על, משרדי-או במסגרת המכרז הבין
 ;)א(11.432או ) ב(11.421ראה פסקה (שירות המדינה 

 )19'  ס, 1959-ט '' התשי, )מינויים(חוק שירות המדינה (
,  חודשים מיום סיום דיוני ועדת הבוחנים של המכרז הפנימי12אין לפרסם מכרז פומבי אם חלפו  )ג(

רסום המכרז הפנימי האחרון על אותה   חודשים מיום פ12או אם לא התכנסה ועדת הבוחנים 
 ;משרה

והמכרז ,  חודשים מיום סיום דיוני ועדת הבוחנים של המכרז הפנימי כאמור12אם לא חלפו  )ד(
ניתן לפרסם מכרז פומבי נוסף באישור אגף בכיר בחינות ומכרזים  , הפומבי לא העלה מועמדים

 .בנציבות שירות המדינה
 )14/עה(

 
 

12.112 
 :הדרכים אלבהמכרז הפומבי יפורסם  )א(

באתר האינטרנט של נציבות שירות המדינה ושל המשרד או של היחידה הממשלתית  .1
הפרסום באינטרנט כאמור יהיה בנוסח מלא ויכי ל   . שמשובצת בהם המשרה המוכרזת

 :תפרטים אלה לפחו
תיאור המשרה ומקום  , המשרד הממשלתי או היחידה שמשובצת בה המשרה )א

 ;העבודה
 ;דרגת המשרה או השכר שישולם למועמד שיתמנה )ב
 ;דרישות סף למילוי המשרה )ג
 ;דרישות רצויות למילוי המשרה )ד
 ;המען להגשת בקשה למשרה והדרכים לכך )ה
 .המועד האחרון להגשת בקשה למשרה )ו

שאחד מהם הוא עיתון נפוץ כמשמעו בסעיף ,  בשפה העברית עיתונים יומיים לפחותשניב .2
הפרסום  . ובעיתון המתפרסם בשפה הערבית, 1965-ה"התשכ, חוק התכנון והבניהל) ב(א1

 בנוסח מקוצר ויכיל את כתובת אתר האינטרנט שבו יפורסם הנוסח בעיתונים כאמור יהיה
 .המלא של המכרזים בשירות המדינה
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לאופייה של המשרה או להיקף השימוש , בין השאר, בשים לב, רשאינציב שירות המדינה  )ב(
לקבוע סוגי מכרזים שבהם תפורסם , באינטרנט בידי מועמדים פוטנציאליים לסוג המשרה האמור

בנוסח מלא גם בשני עיתונים נפוצים ובעיתון בשפה , בנוסף לפרסום באתר האינטרנט, ההודעה
 ;הערבית

באמצעי תקשורת  , בנוסח מלא או מקוצר, נציב שירות המדינה רשאי להורות על פרסום נוסף )ג(
 .במשרדי הממשלה ובכל מקום או בכל דרך שתמצא לנחוץ, נוספים

 )3, 2, 1'  ס, 1961-א "התשכ, )בחינות ומבחנים, מכרזים) (מינויים(כללי שירות המדינה (
 

  פרטי מכרז פומבי- 12.12
 

12.121 - 12.126 
 פסקאות מבוטלות

 
12.127 

ך  לפחות אחרי התארי ימים 14המועד האחרון להגשת בקשות להשתתפות במכרז הוא  )א(
  ;הראשון של פרסום המכרז

נציב שירות המדינה או , ואולם. לא יתקבלו, האחרון שייקבעבקשות שיוגשו אחרי המועד  )ב(
להורות על קיצור התקופה , מטעמים מיוחדים שיירשמו, רשאי, מי שהוא הסמיכו לכך

  .כאמור
 )4  'ס, 1961-א "התשכ, )בחינות ומבחנים, מכרזים) (מינויים(כללי שירות המדינה (
 )5/ עד(

 
  מכרזי עתודה- 12.13

 
12.131 

 .אשר בהן תחלופה ניכרת של עובדים, אחראי רשאי לערוך מכרז עתודה למשרות זהות או דומות
 

12.132 
 . יפעל האחראי לפי הכללים המפורטים בפרק זה, הוחלט לערוך מכרז עתודה

 
12.133 

שמות המועמדים שנמצאו כשירים ייערכו ברשימה לפי סדר עדיפותם בהתאם להצלחתם  )א(
 ;אם ייקבעו מבחנים לאותו מכרז, בבחינות ובמבחנים

 .רה מתפנה תהיה לפי סדר הופעתו ברשימההצבת מועמד כשיר למש )ב(
 

12.134 
 :לא יפורסם שוב מכרז פנימי אלא באחד משני המקרים הבאים, נערך מכרז עתודה למשרות מסוימות

 12, ואם לא כונסה ועדת הבוחנים, הבוחנים חודשים מיום סיום דיוני ועדת 12 עברו )א(
 ;חודשים מיום פרסום מכרז העתודה

 מכרזם שנבחרו במכרז העתודה הוצבו כבר במשרות עליהן נערך  המועמדים הכשיריכל )ב(
 .העתודה

 )7/בע(
 

  מיון מקדים- 12.14
 

12.141 
סם מכרז אחד לצורך איוש כמה משרות זהות או נציב שירות המדינה או מי שהוסמך מטעמו רשאי לפר

ויחולו  , דומות שהתפנו או שצפויות להתפנות במשרד ממשלתי אחד או בכמה משרדים ממשלתיים
 .עליו הוראות כללים אלה בשינויים המחויבים

 .)) ב7' ס ()2015-ו "התשע, )תיקון ()בחינות ומבחנים, מכרזים) (מינויים(ינה כללי שירות המד(
 

12.142 
לפני , נציב שירות המדינה או מי שהוסמך מטעמו רשאי להורות על מיון מקדים של בקשות למשרה

במשרות שבהן קיימת תחלופה ניכרת של עובדים או במכרז  , 12.3ביצוע מבחנים כאמור בפרק משנה 
 .שבו צפוי להיות מספר רב של בקשות למשרה

 ))א(.ג7 'ס ()תיקון ()בחינות ומבחנים, מכרזים() מינויים(כללי שירות המדינה (
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12.143 
יעצות עם שרים יבהת, לצורך ביצוע המיון המקדים יקבע נציב שירות המדינה או מי שהוסמך מטעמו

אמות מידה  , נוסף על דרישות הסף למילוי המשרה, הנוגעים בדבר או עם מי שהם הסמיכו לכך
;  המועמדים למשרהשיש בהן כדי להעניק יתרון בבחינת התאמת, נוגעות למשרה ושוויוניות, ענייניות

 :הן כמפורט להלן, כולן או חלקן, אמות המידה
 ;דרישות השכלה )א(
 ;ניסיון תעסוקתי ומקצועי )ב(
 ;תחומי מומחיות )ג(
 ;כישורים מיוחדים )ד(
, נתונים אישיים לרבות חוות דעת על מועמד מאת מעבידו הנוכחי או מעבידים קודמים )ה(

 ;ידי המעביד-מוסדות הביטחון וממליצים שצוינו על, המשטרה
 .דרישות מיוחדות אחרות )ו(

 ))ב.( ג7 סעיף 2015-ו "התשע, )תיקון ()בחינות ומבחנים, מכרזים) (מינויים(כללי שירות המדינה (
 

12.144 
י ואת הציון המרבי נציב שירות המדינה או מי שהוסמך מטעמו יקבע את המשקל היחס )א(

שלפיהם  , ")אמות המידה "-להלן  (12.143לכל אחת מאמות המידה האמורות בפסקה 
   ;תעמדויוהמו  ינוקדו

צו ע באמצעות בי, לפי נתונים בטופס הגשת המועמדות למשרה, בין השאר, הניקוד ייקבע )ב(
בהסתמך על קורות החיים ועל מסמכים נוספים , מילוי שאלונים, מבדקים למבקשי המשרה

 .וכפי שיקבע נציב שירות המדינה או מי שהוסמך מטעמו, שנדרשו לפי העניין
 ))ג.( ג7סעיף , 2015-ו "התשע, )תיקון ()בחינות ומבחנים, מכרזים) (מינויים(כללי שירות המדינה (

 
12.145 

יקבע ציון סף או כמות סף של בקשות , נציב שירות המדינה או מי שהוסמך מטעמו )א(
 ;למשרה שיעברו לשלב ביצוע המבחנים לפי כללים אלה

ת הן בקשות למשרה שקיבלו א, הבקשות למשרה שיעברו לשלב ביצוע המבחנים כאמור )ב(
הציון הגבוה ביותר במיון המקדים במסגרת כמות הסף שנקבעה או בקשות למשרה 

 .שנוקדו בציון גבוה מציון הסף שנקבע
 ))ד.(ג7'  ס, 2015-ו "התשע, )תיקון ()בחינות ומבחנים, מכרזים) (מינויים(כללי שירות המדינה (

 
12.146 

ציון הסף או כמות הסף שנקבעו כאמור  , המשקל היחסי, במסגרת פרסום המכרז יפורטו אמות המידה
בהחלטה , זולת אם נציב שירות המדינה או מי שהוסמך מטעמו קבע אחרת, 12.143-12.145בפסקאות 

 .מנומקת בכתב ובמקרים חריגים
 ))ה.(ג7'  ס, 2015-ו "התשע ,)תיקון ()בחינות ומבחנים, מכרזים()מינויים(כללי שירות המדינה (
 

12.147 
-12.145נציב שירות המדינה רשאי לשנות את כמות הסף או את ציון הסף שפורסמו כקבוע בפסקאות 

 .אם הדבר דרוש בנסיבות העניין בהחלטה מנומקת בכתב, 12.146
 ))ו.(ג7'  ס, 2015-ו "התשע, )תיקון ()בחינות ומבחנים, מכרזים ()מינויים(כללי שירות המדינה (
 )3/ עו(
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  הגשת בקשות למכרז פומבי- 12.2
 

 הגשת בקשות של מועמדים מחוץ 12.21
 הגשת בקשות עובדי  12.22/ לשירות המדינה 

די המוסד   הגשת בקשות עוב12.23/ המדינה 
 סעיף  12.24/ לביטוח לאומי ושירות התעסוקה 

 מבוטל
 

  הגשת בקשות של מועמדים מחוץ לשירות המדינה- 12.21
 

12.211 
כגון (אשר למילוייה דרושה כשירות מיוחדת , לא תתקבל בקשה של מועמד למכרז על משרה )א(

אם המועמד חסר אותה  , )פי חוק-רישיון מיוחד על, השלמת חוק לימודים מסוים, תואר מיוחד
 ;כשירות

מקוון שנשלח באמצעות מערכת הגיוס המקוונת בקשה להשתתף במכרז פומבי תוגש בטופס  )ב(
העתקים מאושרים של , המועמד יצרף לטופס המקוון קורות חיים. באתר נציבות שירות המדינה

 וכן כל עניין אחר הקשור, תעודות ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו בטופס
 ;בהתאמתו למשרה

אלא באישור , )2115מדף (בקשה למשרה פנויה לא ניתן להגיש בקשה להשתתף במכרז בטופס  )ג(
התקבל בדואר טופס בקשה כאמור ייראה . האחראי במשרד במקרים חריגים ומטעמים שירשמו

 .מת הדואר על גבי המעטפה כתאריך הגשת המועמדותהתאריך המצויין בחות
 ) 7,6'  ס, 1961-א ''התשכ , )בחינות ומבחנים, מכרזים)(מינויים(כללי שירות המדינה (

 
12.212 - 12.213 

 פסקאות מבוטלות
 

12.214 
, והוא לא נבחר כחבר הכנסת, לל באחת מרשימות המועמדים אשר זכתה לייצוג בכנסתששמו נכ, אדם

רק אם ,  של הדירוג המינהלי או דרגה מקבילה18יכול להציג את מועמדותו למשרה פנויה שדרגתה 
 .התפטר מרשימת המועמדים

 )19/נה(
 

  הגשת בקשות עובדי המדינה- 12.22
 

12.221 
רשאי להציג את מועמדותו במכרז פומבי רק אם , אחת במשרתו הנוכחיתעובד אשר טרם השלים שנה 

או אם הוא הועבר למשרתו הנוכחית לא עקב בקשתו ולא עקב השתתפות ו , אין האחראי מתנגד לכך
  .במכרז פנימי או פומבי

 )א7'  ס, ל"הכללים הנ(
 

12.222 
מקוון שנשלח יגיש את בקשתו בטופס , עובד המבקש להציג את מועמדותו במכרז פומבי )א(

 ;באמצעות מערכת הגיוס המקוונת באתר נציבות שירות המדינה
כגון (אשר למילוייה דרושה כשירות מיוחדת , לא תתקבל בקשה של מועמד למכרז על משרה )ב(

אם המועמד חסר אותה  , )פי חוק-רישיון מיוחד על,  מסויםהשלמת חוק לימודים, תואר מיוחד
 ;כשירות

לבקשה . או במה השתלם אחר כניסתו לשירות, בבקשתו יציין העובד באילו קורסים השתתף )ג(
עוב ד  . העובד גם העתקי תעודות או אישורים שקיבל אחרי סיום כל קורס או השתלמות יצרף 

יצרף העובד את תיק , כמו כן ; ס את הסיבה לכךיציין בטופ, בקורס או בהשתלמות שלא השתתף
  )23/סט(;)93.346ראה פסקה (גליונות ההערכה והמשוב שלו 

בו קיימת המשרה הפנויה שהמועסק במשרד , 13.312כמוגדר בפסקה , יש לעובד קרוב משפחה )ד(
בדיקת המועמדות של העובד  . המקווןלציין זאת בטופס  חייב הוא -אליה הציג את מועמדותו ש

 ;13.3תיעשה בהתאם לפרק משנה 
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יחסי כפיפות או קשרי נמצאת המשרה הפנויה חייב לבדוק האם יווצרו בו שהאחראי במשרד  )ה(

 ;אם ייבחר המועמד לאותה משרה, כאשר מדובר במשרה באותה יחידה, עבודה
 חייב - בין העובד המועמד לבין קרוב משפחתוווצר יחסי כפיפות או קשרי עבודה עלולים להי )ו(

ייבחנו יחס י  , ליידע את המועמד ואת קרוב משפחתו כי אם ייבחר העובד המועמדהאחראי 
באם לא ניתן יהיה לאשר את עבודתם של קרובי ; הכפיפות וקשרי העבודה בין העובדים

או לחילופין יועבר קרוב , ל העובד להיכנס לתפקיד זהלא יוכ, המשפחה לאור תוצאות המכרז
 ;באם הדבר מתאפשר, משפחתו מתפקידו

 והתברר כ י  ,המועמד בטופס האמור כי יש לו קרוב משפחה והוא נבחר למשרה - לא ציין העובד )ז(
 תיפסל -אכן מועסק במשרד קרוב משפחה שלו ונוצרו יחסי כפיפות או קשרי עבודה ביניהם 

 ;ו עובדבחירתו של אות
את המקבל במשרד  משאבי אנושודא קרבת משפחה במכרז פומבי היא על מנהל והאחריות ל )ח(

 ;ובודק בקשות של מועמדים ועמידתם בכל דרישות המשרה, המועמדויות
אליה  שבו קיימת המשרה הפנויה שציין מועמד למכרז פומבי כי יש לו קרוב משפחה במשרד  )ט(

 נציבות שירות המדינה מה תהיה מיד ת  עם  אנושמשאבייבדוק מנהל , הציג את מועמדותו
 ;אם יתקבל המועמד לעבודה באותה משרה, הכפיפות או איזה קשרי עבודה ייווצרו ביניהם

 . שירות המדינהתכריע נציבות ,במקרה של ספק )י(
  

 
12.223 

 פסקה מבוטלת
 )5/עד(
 

  הגשת בקשות עובדי המוסד לביטוח לאומי ושירות התעסוקה- 12.23
 

12.231 
מוסד לביטוח אשר השתתף במכרז פומבי שפורסם ב,  לאומיחהמוסד לביטואו עובד , עובד המדינה

ייראה כעובד מועבר לצורך הסכם , ונמצא כשיר למילוי המשרה, לפי העניין,  או בשירות המדינהלאומי
רק אם הגיש את ) 11.7ראה פרק משנה (, המוסד לביטוח לאומיההעברה שנחתם בין המדינה לבין 
 .ואם נתמלאו בו התנאים המפורטים באותן הוראות, ות להלןמועמדותו לפי ההוראות המפורט

 )28/נז(
 

12.232 
רשאי להציג את מועמדותו במכרז פומבי רק אם , אשר טרם השלים שנה אחת במשרתו הנוכחית, עובד

ו אם הועבר למשרתו א,  מתנגדים לכךהמוסד לביטוח לאומיאין האחראי או המנהל הכללי של 
 .הנוכחית לא עקב בקשתו ולא עקב השתתפותו במכרז

 
12.233 

יגיש את בקשתו בטופס מקוון שנשלח , עובד המבקש להציג את מועמדותו במכרז פומבי )א(
 ; באמצעות מערכת הגיוס המקוונת באתר נציבות שירות המדינה

להגיש באמצעות הממונה , לפי שיקול דעתו, רשאי העובדמטופס המועמדות המקוון העותק  )ב(
 ;לפי העניין, המוסד לביטוח לאומיהישיר על העובד שיעבירנו לאחראי או למנהל הכללי של 

כגון (אשר למילוייה דרושה כשירות מיוחדת , לא תתקבל בקשה של מועמד למכרז על משרה )ג(
אם המועמד חסר אותה  , )פי חוק-רישיון מיוחד על, השלמת חוק לימודים מסוים, תואר מיוחד

 ;כשירות
לבקשה יצרף , בבקשתו יציין העובד באילו קורסים השתתף או במה השתלם אחר כניסתו לשירות )ד(

עובד שלא  , העובד גם העתקי תעודות או אישורים שקיבל אחרי סיום כל קורס או השתלמות
 . לכךיציין בטופס את הסיבה, השתתף בקורס או בהשתלמות

 
12.234 

או ,  באמצעות הממונה הישיר והאחראימטופס המועמדות המקווןהחליט העובד לשלוח עותק  )א(
יוסיפו הממונה , אם דרגת המשרה המוכרזת גבוהה מדרגת האחראי, המנהל הכללי של המשרד

 אם -על העובד והאחראי את התאריך בו אפשר יהיה להעביר את העובד למילוי המשרה הפנויה 
 יום 30ייראה כאילו צוין כי אפשר יהיה להעבירו תוך , לא צוין תאריך כאמור. צא כשיר להיימ

 ;המוסד לביטוח לאומיהאחראי יעביר את הטופס אל המנהל הכללי של . מיום בחירתו
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מטופס מועמדות והחליט העובד לשלוח את עותק , לביטוח לאומיהמוסד היה המועמד עובד  )ב(

אם דרגת , המוסד לביטוח לאומיבאמצעות הממונה הישיר והאחראי או המנהל הכללי של מקוון 
המוסד יוסיפו הממונה על העובד והמנהל הכללי של , המשרה המוכרזת גבוהה מדרגת האחראי

 אם - את התאריך בו אפשר יהיה להעביר את העובד למילוי המשרה הפנויה לביטוח לאומי
 יום 30ייראה כאילו צוין כי אפשר יהיה להעבירו תוך , לא צוין תאריך כאמור, יימצא כשיר לה
 יעביר את הטופס אל נציב שירות המוסד לביטוח לאומיהמנהל הכללי של , מיום בחירתו

 .המדינה
 

12.235 
אשר נתמלאו בו , אשר הציג את מועמדותו במכרז פומבי, המוסד לביטוח לאומיעובד המדינה או עובד 

,   או בשירות המדינהבמוסד לביטוח לאומיואשר נבחר למשרה פנויה , התנאים המפורטים בסעיף זה
  לאומיחהמוסד לביטו והמנהל הכללי של  המדינהייראה כאילו הסכימו נציב שירות, לפי העניין
 ובהודעה שנמסרה בכפוף לכל התנאים שנקבעו בסעיף זה, והעובד ייחשב כעובד מועבר, להעברתו

 ).11.7ראה גם פרק משנה (לעובד 
 

12.236 
 הסכימו המוסד לביטוח לאומייצוין כי שירות המדינה ו, בהודעה לעובד על בחירתו למילוי המשרה

מועד , ד מועבר ויצוינו התנאים לכךכי הוא נחשב כעוב, בכפוף לעמידה בתקופת הניסיון, להעברתו
המוסד  העברתו של העובד למשרה שנבחר אליה ייקבע בתיאום בין האחראי לבין המנהל הכללי של 

 .לביטוח לאומי
 

12.237 
פי אשר הגיש את מועמדותו במכרז פומבי שלא ל, עובד המדינה או עובד המוסד לביטוח לאומי

ואשר נבחר במכרז פומב י , או אשר לא נתמלאו בו התנאים המפורטים בסעיף זה, הוראות סעיף זה
לא ייחשב או יחדל  , לפי העניין, או בשירות המדינה, מוסד לביטוח לאומילמילוי משרה פנויה ב

 .11.7להיחשב עובד מועבר כמשמעותו בפרק משנה 
 

12.238 
המוסד קבלת הטבות פרישה עקב העברה בין שירות המדינה ו- בדבר אי11.726התנאי המפורט בפסקה 

 . חל גם על העברת עובד עקב השתתפותו במכרז פומבי לפי הוראות סעיף זה- לביטוח לאומי
 

12.239 
 שירות התעסוקהגם על עובד העובר משירות המדינה ל, בשינויים המתאימים, הוראות סעיף זה יחולו

 . לשירות המדינהשירות התעסוקהאו מ
,  המוסד לביטוח לאומי  או המנהל הכללי של ביטוח לאומיאמר המוסד לבכל מקום בסעיף זה בו נ

 .הכל לפי העניין, שירות התעסוקה או מנהל שירות התעסוקהייראה כאילו נאמר 
 

  סעיף מבוטל- 12.24
 

12.241 - 12.243 
 פסקאות מבוטלות

 )5/עד(
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  מבחנים בכתב ובחינות בעל פה- 12.3
 

 היקף המבחנים  12.32/ כלליות  הוראות 12.31
 סדרי  12.34/  הזמנה למבחנים 12.33/ 

/  פה - הזמנה לבחינות בעל12.35/ המבחנים 
 סיכומי  12.37/ פה - סדרי בחינות בעל12.36

 השגה על מכרז פומבי  12.38/ ועדת הבוחנים 
 או ביטולו

 
  הוראות כלליות- 12.31

 
12.310 

, מכרזים) (מינויים(כללי שירות המדינה מכרזים פומביים נקבעו בההוראות בעניין מבחנים ובחינות ב
 . והתיקונים להם1961-א"תשכה, )בחינות ומבחנים

 
12.311 

ראה (ד במבחנים חייבים מועמדים במכרז פומבי לעמו, לפי השיטה שנקבעה בכללים האמורים )א(
  ;)"ועדת בוחנים "- להלן(פה -ובבחינה בעל) 12.321הגדרה בפסקה 

רק מועמדים שיעמדו בהצלחה במבחנים יוזמנו להופיע לפני ועדת בוחנים שתחליט על  )ב(
 ;כשירותם

 ).12.329ראה פסקה (שירות המדינה רשאי שלא לקבוע מבחנים למועמדים במכרז מסוים נציב  )ג(
 . בלבדכזה תתקיים ועדת בוחניםבמקרה 

 )39/נג(
 
 

12.312 
 .42.488 עד 42.485ות אראה פסק, ובדי המדינה בעריכת בחינות ובדיקתןעל העסקת ע

 
  היקף המבחנים- 12.32

 
12.321 

משחקי , מבחני מצב, מבחני כישורים: לרבות, פה או במעשה-עלב, כתבבלי מיון שונים כ )א(
מבחנים ושאלונים לבדיקת תכונות אישיות , תעסוקתיריאיון , תפקידים ודיונים קבוצתיים

 -להלן (בחנים באמצעות מכשירים מכולל , מבחני ידע מקצועי, מבדקי כושר גופני, והתנהגות
 "):סגולות" -להלן (ישורים ויכולות כישמשו לבדיקת , למשרה אשר הוכרז עליה, ")מבחנים"
 שיבה אנליטיתח .1
 שיבה מילוליתח .2
 שיבה לוגיתח .3
 )מספרית(מותית שיבה כח .4
 הבנה טכנית, תפיסה מרחבית: שיבה  טכניתח .5
 בנת הוראותה .6
 )מספרי, מילולי, ויזואלי(יכרון ז .7
 דע כלליי .8
 כולת ביטוי בכתבי .9

 כולת ביטוי בעל פהי .10
 כולת למידהי .11
 מישות מחשבתיתג .12
 שיבה יצירתיתח .13
 יטחון עצמיב .14
 אפתנות והישגיותש .15
 צמאותע .16
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 סתגלות למסגרת וכלליםה .17
 ועיותטיות מקצנ .18
 שלות ויציבות רגשיתב .19
 תמודדות עם שינוייםה .20
 תמודדות עם קשיים וכשלונותה .21
 ליטה עצמיתש .22
 כולת תפקוד בלחץי .23
 תכליתיות ברמה אסטרטגית, בחנה בין עיקר לטפלה .24
 דר ושיטתיות בעבודהס .25
 עילות ואפקטיביותי .26
 נרגטיות ודינמיותא .27
 וזמהי .28
 שקעה והתמדהה .29
 חריות ומשמעת עצמיתא .30
 לפרטיםיוק ותשומת לב ד .31
 הירות וזריזות בעבודהמ .32
 )עין-יד(ואורדינציה ק .33
 שמעת וקבלת מרותמ .34
 חסים בינאישייםי .35
 יתוף פעולה בצוותש .36
 שתלבות במסגרתה .37
 )אדיבות ומיומנות במתן שירות(ירותיות ש .38
 מ"ושר שכנוע וניהול מוכ .39
 תיחות למשוב ולביקורתפ .40
 אייה מערכתיתר .41
 בלת החלטות ניהוליותק .42
 ויותכנון וקביעת סדרי עדיפת .43
 צמאות בחשיבהע .44
 ובלת תהליכיםה .45
 עוצמה אישית, וכחותנ .46
 שכנוע והנעה, פעלת כפיפיםה .47
 סרטיביות וסמכותיותא .48
 ושרה ואמינותי .49
 דע מקצועי י .50
  אחרותושפות השפה העברית ידיעת .51

לאחר התייעצות עם שרים הנוגעים בדבר או עם מי שהוסמך לכך על , נציב השירות רשאי לקבוע )ב(
לבדיקת תכונות כושר וידע הנדרשות למשרה בהתאם למאפיינים   םמבחנים נוספי, ידיהם

 .הנדרשים למילוי התפקיד
 ) והתוספת8' ס , 1961-א '' התשכ , )בחינות ומבחנים, מכרזים) (מינויים(כללי שירות המדינה (

 
12.322 

 .שירות המדינה יקבע מזמן לזמן מבחן לכל סגולהנציב 
 )9'  ס, ל"הכללים הנ(
 

12.323 
  ; מדד להערכת הישגי הנבחנים-פי שיטה שיקבע - על-נציב שירות המדינה יקבע לכל מבחן  )א(
הציון הגבוה ביותר . 9 עד 1- מבחן תשע רמות הישגים אשר יצוינו מעל יסוד המדד ייקבעו לכל )ב(

 .אלא אם כן נציב שירות המדינה קבע אחרת, 5 והממוצע הוא 1הנמוך ביותר הוא , 9הוא 
 ) 11, 10'  ס, ל"הכללים הנ(
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12.324 
לאחר התייעצות עם שרים הנוגעים בדבר או  , או לכל קבוצת משרות, ציב שירות המדינה יקבע לכ ל משרהנ

 : םיהעם מי שהוסמך לכ ך על  יד
 ;סגולות אשר ייבדקו במבחן ומשקלה של  כל  סגולה בתוך  כל ל הסגולות הא מורות )א(
 ; הרמה הדרושה בכל  סגולה )ב(
נצי ב   ,  אולם.4-רמ ה זו לא תהיה נמוכה מובלבד ש, רמת ההישגים הממוצעת הדרושה מן המועמדים )ג(

 . מטעמים מיוחדים שיירשמו4-שירות המדינה רשאי לקבוע רמת הישגים נמוכה מ
, עליהן חלה חובת הזיקה לל שכת התעסוקה , חובת ההתייעצות עם שרים אינה חלה על  סוגי משרות

 .המצויים ביותר ממשרד אחד
 ))ב (52, 12'  ס, ל"הכללים הנ(
 

12.325 
,   12.324קבע נציב שירות המדינה את הסגולות למשרה או לקבוצה  של משרות לפי  האמור בפסקה  )א(

 ;ר ישות המשרה או קבוצת המשרותה כל בהתאם  לד) 12.322לפי פסקה (יקבע ל כל  סגול ה מבחן 
נציב שירות המדינה יקבע את   המשקל המוקצ ה לכ ל מבחן א ו קבוצות מבחנים בתוך כ לל  ה מבחנים  )ב(

.  ובהתאם למה ות המבחן, 12.324בהתאם  למשקל ה סגולות  שקבע  כאמור בפסקה  , שנקבעו למשר ה
בהתאם לרמה הדרושה בכל   , קבוצת מבחניםמבחן או כן יקבע את רמת ההישגים הדרושה בכל  

 . 12.324סגולה כפי שנק בעה בפס קה 
 ) 14, 13'  ס, ל"הכללים הנ(

 
12.326 

-א"התשכ, )בחינות ומבחנים, מכרזים)(מינויים(כללי שירות המדינה צורך ביצוע  המבחנים האמורים בל
 -לה לן  (רשאי נצ יב שירות המדי נה להסתייע  במכוני מיון המתמחים באבחון ומיון מועמדים ל עבודה ,  1961

 )15'  ס, ל"הכללים הנ("). מכוני מיון"
 

12.327 
אלא אם נבחן בכל המבחנים שנקבע ו  , לא יתקבל אד ם למשרה שהקבלה אליה מותנית בעמידה במבחן

 . 12.325- ו12.324ות אוהגיע לרמה שנקבעה בפס ק, למשרה הנדונה או לקבוצה שה יא משתייכת אליה
 )16'  ס, ל"הכללים הנ(
 

12.328 
נציב שירות המדינה רשאי להו רות לגבי מועמ ד שנתקיימו בו  כ ל התנאים ה מפורטים מטה כי ייבחן   )א(

 : להלן התנאים.יעת  הלשון העבריתלמעט  בבחינה ביד, בשפתו
 ; במועד הבחינה טרם מלאו עשר שנים בסך הכ ל  לישיבתו בישראל .1
 ;רכש מחצית או יותר משנות לימודיו בכל סוג  מחוץ לישראל ובשפה זרה .2
 . על  בוריה איננה דרישה מהותית של המשרה שאליה הוא מבקש להתקב ל ידי עת  ה לשון  הע ברי ת .3

רשאי נציב שירות המדינה , נתקיימו בו התנאים האמורים לעיללגבי מועמד   שלא , על אף  האמור
 .מטעמים מיוחדים שיירשמו, למעט בבחינה בידיעת הלשון  העברית, להורות לגביו כ י ייבחן בשפתו

יגיעו , למעט בבחינה בידי עת הלשון העב רית, אשר הישגיו בכל  הבחינות) א (בנסמןמועמד כאמור  )ב(
  . לשמש במשרה זו בלב ד , בץ למשרה שלגביה הגיש  את מועמדותואם  ישו, יוכל, לרמה שיקבע ה נציב

בי ן   , שדרישת ידיעת הלשו ן העברית היא דרישה מהותית בה, שיבוצו של המועמד במשרה אחרת
 .יותנה בבחינה חוזרת בידיעת הל שון העברית, במכרז ובין בכל דרך אחרת

 ) 17'  ס, ל"הכללים הנ(
 

12.329 
 לקבוע מבחן למועמדים למשרה אשר לדעתו אפשר לעמוד על הסגולות נציב שירות המדינה רשאי לא

 . פה בלבד -בע ל, ידי בחינה-הדרושות למילויה על
 )18'  ס, ל"הכללים הנ(
 

  הזמנה למבחנים- 12.33
 

12.331 
 עבו ד ה  הודעות למועמד למסירת

 .ההזמנה למבחן תישלח למועמד לפחות שבעה  ימים לפני מועד המבחן )א(
 )19'  ס, ל"הכללים הנ(

  הודעה,  לע בוד המיון  המשתתף בהלי כי ימסור למו עמד  לעבודה , האחראי או מי שהוסמך  על  י דו )ב(
 -על    בכתב

 אחת לחודשיים לפ חות מיום תחילת  תימסרהודעה כאמ ור ;  הליכ י המיון לעבודההתקדמות .1
 ;השתתפות המועמד בהלי כי ה מיון
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 ימים מהיום שבו אד ם   14- לא יאוחר מתימסרהודעה  כאמור  ;  קבלתו  לעבוד ה של  המועמד-אי .2
 .אחר התקבל לע בודה שלגביה נ ערכו הליכי המ יון

 :  אלהא ת,  בין השא ר, יכלל ולעיל ) ב( לפי נסמן הודעות )ג(
 ; המעסיק ושם המועמד לעב ודהשם .1
 ;  אם אינו המעסיק- את הליכי המיון שעורךוזהות הגורם ,  תחילת הליכי המיון לעב ודהמועד .2
 ; או המשרה שלגביהם  נערכים הליכי  המיוןהתפקיד .3
 . של שולח ההודעה מטעם המעסיק ותפקי דושמו .4

 - זו  בפסקה )ד(
 ;צעי אלקט רוני או אמצעי טכנולוגי אחר לרבות הודעה  באמ-" הודעה"
 התנהגותיים  ,אישיותיים, קוגניטיבים, מיונים תעסוקתיים(  ריאיון או בחינה-" לעבודה מיון הליכי"

 ).או מקצועיים
 )א3'  ס, 2002-ב"הת ש ס, )תנאי עבודה  והליכי מיון וקבלה לעבודה(, ד לעבו דההודעה לעוב ד ולמועמ חוק(
 ) 15/עה(

 
12.332 

ם בו שלא נתקיי, לאור הפרטים שציין בבקשתו, לא יוזמן מועמד למבחן אשר נציב שירות המדינה סבור
 . אוביי קטיביות ואינו תלוי בהערכה,  לקביעהאם מי לוי  תנאי  זה  ניתן ,   למ ילוי המשרה כה כרחישנקבע במכרזתנאי 

 )20'  ס, ל"הכללים הנ(
 

12.333 
 ;ה הגיש  את מועמדותומועמד חייב להיבחן במבחנים שנקבעו למשרה שאלי )א(
,  מועמד אשר ב מהלך השנה ה קודמת למועד  ביצוע המבחנים למשרה שאל יה הגיש את מ ועמדותו )ב(

לא יורשה להי בחן שוב ויובאו בחשבון  , אמורה הנבחן במבחנים דומים למבחני ם שנקבעו  למשרה
 ;דים שירשמוא לא אם כן נציב  שירות המדינה קבע אחרת מטעמים מיוח,  שביצעבמבחן  ה אחרוןהישגיו 

אם , נציב שירות המדינה רשאי לפט ור מועמד ממבחנים שנקבעו ל משרה שאליה הגיש את מועמדותו )ג(
המועמד נבחן במבחנים דומים בתקופה ש בין שנה לבין ש ל וש שנים קודם  למועד בי צוע  המבחנים 

 ; ויובאו בחשבון הישגיו במבחן האחרון שביצע, למשרה האמורה 
ליה הג יש העובד א ת   שא כלי  מיון זהים לכלי  המיון שנקבעו למ שרה -" םמבחנים דומי "-בפסקה זו   )ד(

, ואשר נמצאו כמתאימים לבדיקת  הכישורים והיכולות הנדרשים למילוי המשרה האמורה, מועמדותו
 ) א20' ס , ל"הכללים הנ (. פי קביעת נציב שירות  המדינה-על 

 
12.334 

תישלח לו על  כ ך  ,   )ב(12.333 או  בפסקה 12.332לא הוזמן  מועמד למבחן בגלל הסיבות האמו רות בפסקה 
 ) 21' ס, ל"הכללים הנ( .הודעה מנומקת בכתב

 
12.335 

יישלחו  ,  וכן הזמנה או הודעה  ל פי כ ללים  אלה,  12.222 או פסקה  12.211בקשה  למשרה  לפי פ סקה   )א(
 ;כפי שהורה נציב שירות המדינה, ב דרך מ קוונת או בדרך אחרת, בכתב

אם הנמען מסר  , תומצא אל  כתובת הדואר האלקטרוני של הנמען, ים א לההזמנה או הודעה לפי כ לל )ב(
 ; 12.222  או פסקה 12.211את כתובת הדו אר האלקטרוני שלו בטופס לפי  פסקה 

עה   יראו אותה כהוד, אשר נשלחה ב דרך מקוונת בהתאם לכ ללים א לה, המצאה של הז מנה או הודעה )ג(
,  או הזמנה שהומצאה במסירה אישית שבוצע ה ביום ובשעה  המצוינים באישור המערכת המקוונת

 .אלא אם כן הוכ ח אחרת
 )ב54'  ס, ל"הכללים הנ(

 
12.336 

 .26.26יף  ראה סע-ל בגלל השתתפות בבחינות "על קצובת אש
 

  סדרי המבחנים- 12.34
 

12.341 
הכל לפי מקום , באיזור גוש דן ובחיפה,  בירושלים נציב שירות המדינהשקבע המבחנים ייערכו במועד 

, אולם רשאי נציב שירות המדינה לקבוע מקום אחר לעריכת המבחן, המשרה אשר לגביה נערך המבחן
 .בהתאם לנסיבות

 )22'  ס, ל"הכללים הנ(
 

12.342 
לרבות לעובדי   מכון מיון שבו ,  שעליו הוטל לפקח ע ל  סדרי המבחן, בוחןנבחן חייב להישמע להוראות ה

 )23' ס, ל"הכללים הנ( .")הבוחן "-להלן (מתבצע המבחן 
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12.343 
. רישיון נהיגה או דרכון, ידי הצגת תעודת זהות- עלבוחןנבחן שהתייצב למבחן חייב להזדהות בפני ה

 )24'  ס, ל"הכללים הנ(
 

12.344 - 12.347 
 פסקאות מבוטלות

 
12.348 

 ;  רשאי הבוחן להוציאו מחדר המבחנים12.342נבחן העובר על הוראות פסקה  )א(
יודיע על כך בכתב לנציב שירות המדינה והוא רשאי לפסול ,  נבחן מחדר המבחניםבוחןהוציא ה )ב(

 .הכל כפי שייראה בעיניו לאור הנסיבות, חן נוסףאת הנבחן או לחייבו לעמוד במב
 )29'  ס, ל"הכללים הנ(

 
12.349 

 פסקה מבוטלת
 

 פה- הזמנה לבחינות בעל- 12.35
 

12.351 
 ;פה-אם עמד בבחינה בעלאלא , לא יתקבל מועמד למשרה שהוכרז עליה במכרז פומבי )א(
אשר בתום המועד , במכרז למשרת רופא מתמחה בבית חולים, לעיל) א(על אף האמור בנסמן  )ב(

העונה , האחרון להגשת בקשה למשרה נמצא מועמד יחיד בעל רישיון ישראלי לעסוק ברפואה
בשים לב לכישוריו ולהתאמתו  , רשאי מנהל בית החולים למנותו למשרה, לדרישות המשרה

 .בלא עמידה בבחינה בעל פה לפני ועדת בוחנים, שרהלמ
יוזמן המועמד לבחינה לפני ועדת  , לא עשה מנהל בית החולים שימוש בסמכותו כאמור לעיל

 .בוחנים
 )א30 ,30 'ס , ל ''הכללים הנ(
  )4/עב(

 
12.352 

פה רק המועמדים שהשיגו הישגים שנקבעו כהישגים  - לבחינה בעליוזמנו, נתקיימו מבחנים
 )."תפקידמועמדים ל" - להלן (12.327 לפי פסקה מינימאליים

 )32'  ס, ל"נהכללים ה(
 

12.353 
 ; פה-יוזמנו כולם לבחינה בעל, היו שמונה או פחות מועמדים לתפקיד )א(
פה המועמדים שהישגיהם במבחנים  -יוזמנו לבחינה בעל, היו יותר משמונה מועמדים לתפקיד )ב(

, כי בנסיבות העניין ומטעמים שירשמו, זולת אם קבע נציב שירות המדינה, היו הגבוהים ביותר
ובלבד שהישגיהם במבחנים של כל המוזמנים לבחינה , בחינה יותר משמונה מועמדיםיוזמנו ל

 .היו הגבוהים ביותר
 )33'  ס, ל"הכללים הנ(

 
12.354 

 .פה- למבחן יחולו גם על הזמנת מועמד לבחינה בעל בדבר הזמנת מועמד12.33הוראות סעיף 
 )34'  ס, ל"הכללים הנ(
 

12.355 
 12.353 או 12.352 ותאבגלל הוראות פסק, פה-לבחינה בעל, לא הוזמן מועמד אשר ניגש למבחן
 .תישלח לו על כך הודעה מנומקת בכתב

 )35'  ס, ל"הכללים הנ(
 

 פה- סדרי בחינות בעל- 12.36
 

12.360 
 ; המינים לבני שני  שווהבכל ועדת בוחנים הנזכרת בסעיף זה יהיה ייצוג )א(
 ;  תיפסל- כאמור  שווהעדר ייצוגיהחלטת ועדה שהתקיימה בה )ב(
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, מי שהוסמך על ידורשאים נציב שירות המדינה או , שייראו להם, במקרים יוצאים מן הכלל )ג(
תוך נימוק ותיעוד ,  לבני שני המינים שווהלהתיר מראש קיום ועדת בוחנים ללא ייצוג, עדרויבה

 . המכרזבפרוטוקול הוועדה ובתיק
 )35'  ס, ל"הכללים הנ(
 )19/נה()14/עה(

 
12.361 

 הדרושות למילוי סגולותפה תיבדק התאמתו של המועמד מבחינת אישיותו ו-בבחינה בעל )א(
 ;המשרה

לא יימצא מועמד כשיר למשרה אם אינו ממלא אחר כל התנאים שצוינו במכרז כהכרחיים למילוי  )ב(
 .המשרה

 )31'  ס, ל"הכללים הנ(
 

12.362 
) 12.311- ו12.310ראה פסקאות (או מי שהוסמך על ידו  ממנים ועדות בוחנים , שירות המדינה נציב

 :בהרכבים המפורטים להלן
  חבריםארבעה בהרכב של ועדת בוחנים )א(

 ; נציב שירות המדינה או נציגו שאינו מועסק במשרד הנוגע בדבר-ראש -יושב .1
אשר אחד מהם הממונה הישיר על העוב ד  ,  בדברשני חברים נציגים של המשרד הנוגע .2

 ;שימונה למשרה המוכרזת או מי מטעמו
 .מדינה אדם שאינו עובד ה,נציג ציבור -חבר  .3

החלטות הוועדה  .ראש- תכריע דעתו של היושב-היו דעות חברי ועדת הבוחנים שקולות 
  . כנדרש,ידי נציבות שירות המדינה למשרד ולמועמדים-תישלחנה בכתב על

במכרזים למשרות בכירות ברמת סגן מנהל כללי בכיר או מנהל אגף , )א(על אף האמור בנסמן  )ב(
ועדת ,  יקבע נציב שירות המדינה לעניין מסוים או דרך קבעוכן אם, בכיר ומעלה ומקביליהם

 :הבוחנים תהיה של ארבעה חברים בהרכב המפורט להלן
 ;שאינו מועסק במשרד הנוגע בדבר,  נציב שירות המדינה או נציגו-ראש -יושב .1
אשר אחד מהם הממונה הישיר על העוב ד  , שני חברים נציגים של המשרד הנוגע בדבר .2

 ;מוכרזת או מי מטעמושימונה למשרה ה
 . שהוא איש אקדמיה או מקצוע בתחום הרלוונטימדינההאדם שאינו עובד  -חבר  .3

החלטות הוועדה  .ראש- תכריע דעתו של היושב-בוחנים שקולות היו דעות חברי ועדת ה
  . כנדרש,ידי נציבות שירות המדינה למשרד ולמועמדים-תישלחנה בכתב על

 )6/סז(
  ועדת בוחנים בהרכב של חמישה חברים )ג(

כי , לאור הנסיבות במקרה מסוים, רשאי לקבוע, ידו-ו מי שהוסמך עלא, נציב שירות המדינה
 :ועדת הבוחנים תהיה בהרכב של חמישה חברים

 ;משרד הנוגע בדברב שאינו מועסק , נציב שירות המדינה או נציגו-ראש -יושב .1
 ; שיתמנה לאחר התייעצות עם המשרד, נציג המשרד הנוגע בדבר-חבר  .2
 ;מדינה שאינו מועסק במשרד הנוגע בדברהעובד ,  נציג משרד אחר-חבר  .3
 ;מדינההאדם שאינו עובד ,  נציג ציבור-חבר  .4
 .מדינההאדם שאינו עובד ,  נציג ציבור-חבר  .5

 . כנדרש,ידי נציבות שירות המדינה למשרד ולמועמדים-החלטות הוועדה תישלחנה בכתב על
  שרות רופאיםמועדת בוחנים ל )ד(

ידי ועדת בוחנים בהרכב -פה על-רופאים ייבחנו בעלמועמדים למשרות המדורגות בדירוג ה
 :המפורט להלן

מתוך רשימה של רופאים לכל ועדה  נציג נציב שירות המדינה שימונה -ראש -יושב .1
 וארגון רופאי משרד הבריאותהמנהל הכללי של , המוסכמת בין נציב שירות המדינה

 ;המדינה
 ;או המנהל הכללי של המשרד האמור,  רופא- נציג המשרד הנוגע בדבר -ר חב .2
 ; נציג ארגון רופאי המדינה-חבר  .3
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, עובד מדינה בכיר:  שני חברים נוספים-למשרת מנהל בית חולים וסגן מנהל בית חולים  .4

הל  ידי נציב שירות המדינה בהתייעצות עם המנ-שיתמנה על, שאינו עובד משרד הבריאות
ידי נציב שירות המדינה בהסכמת -ונציג ציבור שיתמנה על; הכללי של משרד הבריאות

אחד משני חברים ; המנהל הכללי של משרד האוצר והמנהל הכללי של משרד הבריאות
בתחום הכלכלה ובלבד שמספר , והשני, אלה יהיה בעל ניסיון וידע בתחום הניהול

 .הרופאים בהרכב לא יפחת משלושה
 ))ד(36'  ס, ל"הכללים הנ(
 )4/עב )3/עו(

 . כנדרש,ות שירות המדינה למשרד ולמועמדיםידי נציב-החלטות הוועדה תישלחנה בכתב על
 ;20)ב(11.956הנסמן הועבר לפסקה  )ה(

 )2/שע(
    במשרד החינוךועדת בוחנים למשרות פיקוח והדרכה  )ו(

יסודית ובבתי המדרש למורים -העל, מועמדים למשרות פיקוח והדרכה במערכת החינוך היסודית
 :ידי ועדת בוחנים המורכבת משבעה חברים-פה על-ייבחנו בעל, וגננות

 ; נציב שירות המדינה או נציגו-ראש -יושב .1
 ;או נציגו, משרד החינוך יושב ראש המזכירות הפדגוגית של -חבר  .2
 ;משרד החינוךעובד ,  נציג המשרד-חבר  .3
 ;מדינה שאינו מועסק במשרד הנוגע בדברהעובד ,  משרד אחר נציג-חבר  .4
ידי מרכז - עובד הוראה שימונה מתוך רשימה שהוגשה לנציב שירות המדינה על-חבר  .5

 ;הסתדרות המורים
שימונה מתוך רשימה ,  עובד הוראה במגמה או בסקטור שאליהם שייכת המשרה-חבר  .6

 :שהוגשה לנציב שירות המדינה
ידי מרכז הסתדרות -על -סודית ובבתי המדרש למורים וגננות במערכת החינוך הי )א

 ;המורים
 ;ידי ארגון המורים התיכוניים- על-יסודית -במערכת החינוך העל )ב

 .מדינהה שאינו עובד ,איש חינוך או מדע,  נציג ציבור-חבר  .7
 . כנדרש,החלטות הוועדה תישלחנה בכתב למשרד ולמועמדים

המבקר הפנימי מאח ד  ,  יהיה אחד החברים בהרכב,ימיתבוועדת בוחנים למשרות ביקורת פנ )ז(
  ;או נציגו, ממשרדי הממשלה או יחידות הסמך

 )16/סד(
יהיה אחד החברים , בוועדות בוחנים למשרות רכזים ואחראים לתחבורה במשרדי הממשלה )ח(

  ;מינהל הרכב הממשלתי גבהרכב נצי
 )39/נג(

  )למעט מוסדות מחקר במערכת הביטחון(עדת בוחנים למשרות עובדי מחקר ו )ט(
המדינ ה  קבעה ועדת שירות , 1959-ט"יהתש, )מינויים (המדינהחוק שירות  ל20 לסעיף בהתאם

 : כדלקמן, עובדי מחקרלמשרות מכרזיםכללים  לעניין ניהול 
כאשר פרסום , רוג עובדי המחקרי למשרות בדעובדים מכרזים משולבים לקליטת יערכוי .1

ידי מוסד המחקר בדרכים - ייערך עלהפרסום. זמנית-המכרז יהיה פנימי ופומבי בו
 :12.112- ו11.432 הקבועים בפסקאות בהתאם לכללים, המקובלות

יוזמנו להופיע בפני מרכז הערכה ,  הקבועים במכרזהסף המועמדים העונים על תנאי לכ .2
שהינם נציגי מוסד המחקר בו ,  מעריכים לפחותמשלושהשיורכב , מיוחד לעובדי מחקר

  . ממוסד אקדמינוסףנציג אמור עובד המחקר להיקלט ו
 במרכז ההערכה לא יכהנו כבוחנים בוועדת הבוחנים שתיערך לאחר מרכ ז  המעריכים
פי תכנים -ניסיונם ורמתם המקצועית על,  יוערכו בעניין כישוריהםהמועמדים. ההערכה

פי הציונים שקיבלו במרכז -וידורגו על, ר"פי התקשי- הכללים עלבמסגרתוקריטריונים 
  .ההערכה

יובאו בפני ועדת ,  שהישגיהם יהיו בממוצע ההישגים של הקבוצה ומעליוהמועמדים
 .הבוחנים

 :כדלקמן,  תורכב מחמישה חבריםהבוחנים ועדת .3
 ; נציג נציב שירות המדינה- ראש-יושב )א
,  מנהל המוסד הקולט או נציגו ברמת חוקר בכיר- המחקר הקולט מוסד נציג )ב

 ;נת חומר התיעוד לוועדה וכאחראי להכהוועדהשישמש גם כמרכז 
 ; סגל המחקראיגוד נציג )ג
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הקשור מומחה בתחום ההתמחות , מדינהה איש מדע שאינו עובד - ציבור ציגנ )ד
 נציב שירות המדינה בהתייעצות עם ראש מוסד שימנה, למשרה נשוא המכרז

 ;המחקר הקולט
שאינו ,  כישורים מתאימים של המשרד שבמסגרתו פועל המוסד הקולטבעל נציג )ה

  .עובד אותו מוסד
 )18/סה(

 
12.363 

דרגתם של חברי ועדת הבוחנים שהם עובדי המדינה לא תהיה נמוכה מהדרגה הגבוהה ביותר  )א(
 ;הצמודה למשרה המוכרזת

 )37'  ס, ל"הכללים הנ(
 ;מבוטל )ב(
ת המדינה מתוך רשימת הבוחנים שאושרה ידי נציבות שירו-כל חברי ועדות הבוחנים ימונו על )ג(

  ;ידי ועדת השירות-על
 )26/נח(

מילוי . פי האינטרס הציבורי-חבר ועדת הבוחנים יבחר את המועמד המתאים ביותר וזאת על )ד(
,  שמירה על כללי יושר והגינות עם כל המועמדים, תפקיד זה ייעשה תוך הימנעות מניגוד עניינים

  .ללא פניות וללא משוא פנים, וג ללא דעה קדומהבתנאים שווים ומתוך חובה לנה
 )13/סז(

 
12.364 

, בלי זכות דעה בהחלטה,  יועץ-נציב שירות המדינה רשאי להזמין לישיבות ועדת הבוחנים כבוחן
 הוא מומחה בעבודה שיש לבצעה במשרה המוכרזת או ת המדינה נציב שירופסיכולוג או אדם שלדעת

 .את שניהם
 )38'  ס, ל"הכללים הנ(
 

12.365 
 ;ידי נציב שירות המדינה-ייקבעו על, פה-המקום והמועד לבחינה בעל )א(
 ;אלא בעת התכנסות הוועדה, ם את שמות חברי הוועדהאין להביא לידיעת המועמדי )ב(
 .אין למסור למועמד שמות של מועמדים אחרים לאותו מכרז )ג(

 )39'  ס, ל"הכללים הנ(
 

12.366 
מניין חוקי בישיבות , 12.362קה הוזמנו חברי ועדת הבוחנים בהתאם להרכבים הקבועים בפס )א(

 :הינו כדלקמןועדות בוחנים 
חבר אח ד  ,  שהם היושב ראשחבריהשלושה מ - חברים ארבעהבישיבת ועדת בוחנים בת  .1

ובלבד שהוא הממונה הישיר על העובד , שאינו עובד מדינה ונציג המשרד הנוגע בדבר
 ;מושימונה למשרה המוכרזת או מי מטע

וביניהם יושב ראש הוועדה ,  מחבריה ארבעה-בישיבת ועדת בוחנים בת חמישה חברים  .2
 ;ונציג המשרד הנוגע בדבר

וביניהם יושב ראש הוועדה ,  חמישה מחבריה- בישיבת ועדת בוחנים בת שבעה חברים .3
 . או נציגומשרד החינוךויושב ראש המזכירות הפדגוגית של 

 )א36'   ס,ל"הכללים הנ(
 )2/שע(

מניין , )משרות רופאים) (ד(12.362הוזמנו חברי ועדת הבוחנים בהתאם להרכב הקבוע בפסקה  )ב(
 ;הינו כדלקמןחוקי בישיבות ועדות בוחנים 

שהם יושב ראש הוועדה ונציג המשרד ,  שניים מחבריה-בוועדה בהרכב שלושה חברים  .1
 ;הנוגע בדבר

,  ארבעה מחבריה-הל בית חולים וסגן מנהל בית חולים בוועדת בוחנים למשרת מנ .2
 .שביניהם יושב ראש הוועדה ונציג המשרד הנוגע בדבר

 )14/עג(
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12.367 

, גילו, נטייתו המינית, מינו, ארץ מוצאו, השתייכותו הלאומית, גזעו, ולא יופלה מועמד בשל דת )א(
 ;השקפת עולמו או השתייכותו המפלגתית, היותו הורה, מעמדו האישי

 )1988-ח "התש מ,  חוק שוויון הזדמנויות בעבודה;1959-ט "הת שי, חוק שירות התע סוקה(
או , לעיל) א (בנסמןלא יישאל מועמד שאלות העלולות להתפרש כמפלות מהטעמים המנויים  )ב(

 ;מכל טעם אחר
על חברי ועדת הבוחנים להימנע ככל האפשר משאלות השנויות במחלוקת בין המפלגות  )ג(

 ;במדינה
 )40 ' ס, ל"ם הנכלליה(

 .לא יישאל מועמד כל שאלה שהיא על הפרופיל הצבאי שלו )ד(
 )1988-ח "התשמ, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה(
 )12/נו(

 
12.368 

 ואת תיק גליונות   תעודות ומסמכים אשר המציא המועמד,גיש לוועדת הבוחניםהאחראי י )א(
 ;ההערכה והמשוב של המועמדים שהם עובדי המדינה

או להורות לאחר לערוך , פי בקשת ועדת הבוחנים- או עלוביזמת, נציב שירות המדינה רשאי )ב(
לרבות קבלת חוות דעת על מועמד  , קה של הנתונים האישיים והמקצועיים של מועמד בדילערוך 
וממליצים שציין , מוסדות הביטחון, המשטרה,  קודמים שלוסיקים הנוכחי או מעסיקומאת מע
למסור למשרד או לגוף אחר כדי המדינה את הבדיקה האמורה רשאית נציבות שירות . המועמד

 ;שהוא יערוך את הבדיקה
 )א35'  ס, ל"הכללים הנ(

אם , ל"ח על חוות הדעת וממצאי הבדיקה הנ"ת בוחנים דודתמסור לוועהמדינה נציבות שירות  )ג(
 .לדעתה יש להם משמעות לבחירת המועמד

 )41'  ס, ל"הכללים הנ(
 

12.369 
לרבות עקב קרב ת  , וחן אשר מצוי בניגוד עניינים בין מילוי תפקידו כבוחן לבין עניין אישי שלוב )א(

יודיע לנציב שירות המדינה , או לבין תפקיד אחר אותו הוא ממלא, משפחה עם אחד המועמדים
 ; ם הבוחנת את המועמדולא ישתתף בוועדת הבוחני

סייגים בקרבה ) (מינויים( לכללי שירות המדינה 1 כאמור  בסעיף -" קרבת משפחה"בפסקה זו  )ב(
 ;13.311ראה פסקה , 2007-ח"התשס, )משפחתית

 )42'  ס, ל"הכללים הנ(
על ניסיון לא מוצלח עמו או , שלונו בעבר של מועמדיחבר ועדת בוחנים שקיבל מידע על כ )ב(

 .יודיע על כך למועמד ויאפשר לו להגיב על המידע, הערכה אחרת כל שהיא
 אין חובה להודיע על כך  -אם המידע הוא סודי או שחברי הוועדה החליטו כדין שלא לגלותו 

 .למועמד
 

 ומי ועדת הבוחנים סיכ- 12.37
 

12.371 
תשמע ועדת הבוחנים את חוות דעתם של , לאחר בחינת כל המועמדים שהתייצבו בפניה )א(

 ;וכל חבר בוועדה יעריך את המועמדים, אם היו כאלה, יועצים-הבוחנים
סיונו של יבהשכלתו ובנ, בשיקוליו יתחשב הבוחן בתוצאות המבחנים אם התקיימו מבחנים )ב(

 12.368בתעודות ובחוות דעת שהוגשו לפי פסקה , יועצים-ם של הבוחניםבחוות דעת, המועמד
 ; ובזמינותו של המועמד לגבי מועד אפשרות כניסתו לעבודהפה-בהתרשמותו בבחינה בעלו

 . ההערכה תתבטא בציונים )ג(
 )43'   ס,ל"הכללים הנ(

 
12.372 

 .בהתחשב בציון שקבע לו כל אחד מהבוחנים, ועדת הבוחנים תקבע לכל מועמד ציון
 )44'  ס, ל"הכללים הנ(
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12.373 
כל . ועדת הבוחנים את הציוניםבו השיטה שלפיה יקבעו הבוחנים ת לקבוע אנציב שירות המדינה רשאי

 .ייקבעו הציונים בשיטה שתקבע ועדת הבוחנים, כאמור שיטה  המדינהלא קבע נציב שירותעוד 
 )45' ס , ל ''הכללים הנ(
 

12.374 
אשר לא , לארץ-לקבוע שמועמד הנמצא בחוץ, בהסכמת המועמד בכתב, ועדת הבוחנים רשאית
אם הובאו בפניה מסמכים שלפיהם אפשר לעמוד , הוא כשיר למשרה הפנויה, התייצב לפניה לבחינה

לרבות חוות דעת של נציגות ישראלית או בא  , על תכונותיו ועל הנתונים האישיים שלו למילוי המשרה
 . קודמים של המועמדסיקיםושל מע, לארץ-טעם המדינה בחוץכוח מ

 ) א39' ס , ל ''הכללים הנ(
 

12.375 
ואם מצאה הוועדה  ,יושב ראש ועדת הבוחנים ירשום את מסקנות הוועדה ונימוקים להן )א(

. יציין את שמותיהם לפי סדר עדיפותם בהתאם למידת כשירותם, המועמדים כשירים למשר
 ;הוועדה לא תיקבע ששני מועמדים כשירים במידה שווה

עדה המבקש להסתייג מהן רשאי להוסיף ואולם חבר הו, מו על המסקנותתכל חברי הוועדה יח )ב(
 ;למסקנות את הסתייגותו ונימוקים לה

 ועדת מזכיר אשר נציבות שירות המדינה מינתה יושב ראש הוועדה ימסור את המסקנות לעובד )ג(
 ;הבוחנים

 ) 46' ס , ל ''הכללים הנ(
, ואסור להביא מהם לידיעתם של אחרים, מסמכיה ומסקנותיה הם סודיים, דיוני ועדת הבוחנים )ד(

 . המדינהאלא באישור נציבות שירות
 )48'  ס, ל" הנהכללים(

 
12.376 

מזכיר , יועצים-יועץ או בוחנים-בוחן, בישיבת ועדת הבוחנים לא יהיה נוכח אדם מלבד חברי הוועדה
 .את נוכחותו ה התירנבחן או נבחנים ומי שנציב שירות המדינ, ועדת הבוחנים

 )47'  ס, ל"הכללים הנ(
 

12.377 
אלא  , אחר בוחנים תסיים את תפקידה בו ביום ואינה רשאית לדחות את החלטתה למועד ועדת )ז(

 ;ת ומכרזים בנציבות שירות המדינה נסיבות מיוחדות ולאחר קבלת אישור מנהל אגף בחינובשל
מזכיר , שבו נבצר ממועמד להגיע לריאיון בפני ועדת בוחנים מחמת שירות מילואיםמקרה ב )ח(

 ;)15/מ סח"הודעת נש. (הוועדה ידחה את כינוס ועדת הבוחנים  בהתאם
מנהל אגף בכיר בחינות ומכרזים בנציבות שירות המדינה רשאי להורות על דחיית מועד כינוס   )ט(

עדת הבוחנים או על כינוסה במועד נוסף ודחיית החלטתה לצורך ריאיון מועמד כאמור לעיל  ו
 ;במקרים חריגים לפי שיקול דעתו ומטעמים מיוחדים שיירשמו

ירשמו חברי הוועדה לפניהם את , במקרה שבו הוחלט על דחיית החלטת הוועדה כאמור )י(
ועדת בוחנים . את גליונות הציוניםהתרשמויותיהם מן המועמדים אשר הופיעו בפניה וימלאו 

המועמד יוזמן בהתאם . תיתן את החלטתה הסופית רק לאחר שיופיע בפניה המועמד שלא הופיע
 ;לנהלים המפורטים בפרק משנה זה

 כל  עם יימנעו חברי הוועדה מלבוא בדברים הקשורים במכרז -של דחיית ההחלטה בכל מקרה  )יא(
 .אדם

 
12.378 

 פסקה מבוטלת
 )5/עד(
 
 
 
 
 
 

12.373 - 12.378
  מכרז פומבי- 12פרק 

___________________________________________________________________________

https://www.prisha.co.il/



 
20.10.2014 

  השגה על מכרז פומבי או ביטולו- 12.38
 

12.380 
ידי מועמד למשרה המוכרזת במועד שבו נודע למשיג על  -השגה על הליכי מכרז תוגש על )א(

 ינמק ,מוגשת השגה בחלוף שלושה ימים מהמועד כאמורככל ש. הנסיבות המבססות את השגה
והדבר יילקח בחשבון במסגרת ההחלטה בדבר , המשיג בהשגתו את הטעמים לאיחור בהגשתה

 ;קבלתה
 תיבדק בהתאם לשיקול דעתו של מנהל אגף ,ידי מי שאינו מועמד למשרה המוכרזת-השגה על )ב(

 ;בכיר בחינות ומכרזים
 לאגף בכיר בחינות ומכרזים בנציבות שירות המדינה באמצעות )2307מדף  (השגה תוגש בטופס  )ג(

 . מרכז השירות
 

12.381 
רשאי לבטל החלטה של ועדת בוחנים אם המועמד שנבחר , נציב שירות המדינה או מי שהוסמך על ידו

ביטל . או אם נמצאו פגמים בהליכי המכרז, אינו עונה על דרישות המשרה או על תקן אותה משרה
 .לטת ועדת בוחנים יורה על המשך ההליכים לאיוש המשרההנציב הח

 
12.382 

 :מנהל אגף בכיר בחינות ומכרזים מוסמך כדלקמן
 ;להכריע בהשגה על הליכי המכרז בטרם ניתנה החלטת ועדת הבוחנים )א(
כי הטענות המועלות בהשגה אינן  , לבחון השגה על החלטת ועדת הבוחנים ולדחותה אם מצא )ב(

 .לביטול החלטת ועדת הבוחניםמגלות עילה מספקת 
 

12.383 
חייב לעשות זאת לפני הדיון בוועדת , מועמד המבקש לטעון טענת פסלות נגד חבר ועדה )א(

 ;הבוחנים
לא יכול היה לדעת המועמד ואלא אם לא ידע , לא תישמע טענת פסלות לאחר החלטת הוועדה )ב(

 .בשעתו על העילה לפסלות
 

12.384 
או בקשר לכשרות  , )כגון טענת פסלות( טענות בקשר להרכבה רווהתעור ועדת בוחנים התכנסה
מהיועץ /מנהל אגף בחינות ומכרזים מ יופסק הדיון עד לאחר קבלת חוות דעת - באלווכיוצא , המועמד

 . מטעמםשהוסמך מי או שירות המדינה נציבות שלהמשפטי 
 

12.385 
 רשאי מנהל אגף בכיר בחינות -ה השגה על הליכי מכרז בטרם התכנסה ועדת הבוחנים הוגש )א(

 ;ומכרזים בנציבות שירות המדינה או מי שהוסמך מטעמו להורות על הקפאת הליכי המכרז
  -הוגשה השגה על החלטת ועדת הבוחנים  )ב(

 על כך תוך מסירת הודעה,  אין לשבץ את הכשיר שנבחר לתפקיד-ים /ו כשיר/ככל שנבחר .1
אלא אם מנהל אגף בכיר בחינות , ששיבוצו הינו בכפוף להחלטה שתתקבל בהשגה

 ;ומכרזים הורה על שיבוץ כאמור
אלא אם הורה מנהל ,  אין להמשיך בהליכים לאיוש המשרה–ים /ו כשיר/ככל שלא נבחר .2

 .אגף בכיר בחינות ומכרזים אחרת
 )15/עד(
 

12.386 
רשאי לבטל החלטה של ועדת בוחנים אם המועמד , מי שהוסמך על ידונציב שירות המדינה או  )א(

או אם נמצאו פגמים בהליכי , שנבחר איננו עונה על דרישות המשרה או על תקן אותה משרה
 ;המכרז

 ) א48' ס , ל"הנ הכללים(
 בוחנים  ועדתרשאי להורות על כינוס ,  נציב שירות המדינה החלטה של ועדת בוחניםביטל )ב(

 החלטה כללקבל  או ,להורות על פרסום המכרז מחדש וכן ,בהרכב חדש או באותו הרכב, בשנית
 .אחרת
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  מינוי בעקבות מכרז פומבי- 12.4
 

 12.42/  מינוי לפי החלטת ועדת הבוחנים 12.41
פי חוזה מיוחד כאשר לא -העסקת עובד על

 נמצא מועמד במכרז פומבי
 

  החלטת ועדת הבוחנים מינוי לפי- 12.41
 

12.411 
הודעות בכתב על  , שהתייצבו לבחינה בפני ועדת הבוחנים, נציבות שירות המדינה תשלח למועמדים

 .בחירתם או אי בחירתם
 

12.412 
 ; יתמנה הוא למשרה הפנויה-מצאה ועדת הבוחנים מועמד אחד כשיר למשרה  )א(
 ;רים לפי סדר העדיפות שקבעה הוועדה יתמנה הכשיר בין הכשי-נמצאו מספר כשירים למשרה  )ב(
או פרש , או פוטר בתקופת הניסיון, וויתר הכשיר בין הכשירים על המשרה, היו כמה כשירים )ג(

 חודשים מיום סיום דיוני 12לפני שחלפו , מאיזו סיבה שהיא, או פרש מהשירות, מאותה משרה
וא הדין בכשירים הבאים ה.  יתמנה למשרה המועמד הבא אחריו בסדר הכשירות-ועדת הבוחנים 

 ;אחריו
או פרש מהשירות הכל , או פרש מאותה משרה, סיוןיפוטר בתקופת הנ, ויתר המועמד על המשרה )ד(

,  חודשים מיום סיום דיוני ועדת הבוחנים יש לפרסם מכרז פנימי למילוי המשרה12אחרי שחלפו 
ות פנייה נוספת לוועדה לוויסות כוח אדם עודף  המחייב11.338לאחר שנתמלאו הוראות פסקה 
 .לאחר שעברו שישה חודשים

 )24'  ס, 1959-ט '' התשי, )מינויים(חוק שירות המדינה (
 

12.413 
את תאריך , המשרדיקבע האחראי של , למשרה במכרז פומבי, שאינו עובד המדינה,  מועמדנבחר )א(

 ; בחירתוסמוך ככל האפשר למועד , במועד סביר, כניסת המועמד למשרה אליה נבחר
לא  . האחראי יודיע למועמד על התאריך שנקבע והוא יהיה חייב להיכנס למשרתו באותו תאריך )ב(

אלא אם ניתן אישור נציבות  ,  ייראה כאילו ויתר על המשרה-נכנס המועמד בתאריך האמור 
 ;למועד אחרשירות המדינה 

לא נכנס העובד  . עובד חייב להיכנס למשרתו בתאריך שקבעו האחראי או נציבות שירות המדינה )ג(
 .ייראה כאילו ויתר על משרתו, בתאריך האמור

 
12.414 

ידי האחראי בתיאום עם האחראי -ייקבע על, תאריך כניסתו של עובד משרד אחר שנבחר למשרה )א(
תכריע נציבות שירות , לוקי דעות בין שני האחראיםנתגלעו חי. ד בו הוא מועסקרשל המש

 ;בהתייעצות עם שני המשרדים, המדינה בדבר מועד העברתו של העובד למשרה החדשה
איננו רשאי למנוע העברתו של עובד שנבחר כדין למילוי , האחראי במשרד בו מועסק העובד )ב(

עקב  , ד למשרתו החדשהובכל מקרה אין לעכב העברת עוב, משרה פנויה כתוצאה ממכרז פומבי
היו סיבות מיוחדות לעיכוב לפרק זמן . לתקופה העולה על שלושה חודשים, צורכי השירות

 ;חייב האחראי לקבל על כך אישור מנציבות שירות המדינה, העולה על תקופה זו
 כאמור בפסקה, אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויותיהם של כשירים נוספים באותה משרה )ג(

 .1)ג(11.956 
 )12/סו(

 
12.415 

 פסקה מבוטלת
 )14/עא(
 

12.416 
 .13.4פרק משנה כמפורט , עובד ייכנס למשרתו אם אין חלות על העברתו הגבלות מסיבות רפואיות
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12.417 
  המדינהיודיע על כך האחראי של המשרד המעביר לנציבות שירות, הועבר עובד ממשרד למשרד

ויעביר את תיקו האישי וכרטיסיו האישיים למשרד ) 2810מדף (בטופס הודעה על הפסקת עבודה 
ישלח מנהל היחידה המקבלת הודעות על כך בטופס י  , מיד בהיכנס העובד למשרתו החדשה. המקבל

 ).2717מדף (והודעה על שינויים אישיים , )2716מדף (הודעה על שינויים בשיבוץ 
 

12.418 
חייב לעמוד בתקופת ניסיון לפי הוראות פרק משנ ה  , מועמד שנבחר במכרז פומבי למילוי משרה פנויה

13.8. 
 

12.419 
עובד שנבחר במכרז פנימי או פומבי למשרה בדירוג המינהלי או בדרגות מקבילות בדירוגים  )א(

 ;ידורג בדרגה ההתחלתית של משרתורפואיים -למעט הדירוגים הרפואיים והפרא, המקצועיים
,  לעיל יהיה זכאי להיות מדורג בדרגה אחת גבוהה מהדרגה ההתחלתית) א( נסמןעובד כאמור ב )ב(

 :אם הוא עונה על כל התנאים הבאים
 בדרגה אחת  11.131 בהתאם לפסקה העובד עונה על תנאי הניסיון וההשכלה הנדרשים .1

 ;הגבוהה מהדרגה ההתחלתית
תפקיד דומה ברמתו המקצועית ובמורכבותו לתפקיד , לפני היבחרו במכרז, העובד ביצע .2

 .21.243 פסקהמקנה לו את הדרגה המבוקשת בהתאם לאליו נבחר לאורך פרק זמן שהיה 
פי התנאים -עובד הזכאי לדרגה גבוהה יותר מהדרגה התחילית במתח הדרגות של משרתו על )ג(

למפרע מיום כניסתו , פי המלצת הממונה-תוענק לו הדרגה בתום תקופת הניסיון על, דלעיל
 .לתפקיד

 )8/עב (
 

 פי חוזה מיוחד כאשר לא נמצא מועמד במכרז פומבי- העסקת עובד על- 12.42
 

12.421 
 : וקרה אחד מאלה12.1לאחר פרסום מכרז פומבי לפי הוראת פרק משנה 

 או; לא הוגשה בקשה למשרה עד היום האחרון שנקבע להגשת בקשות )א(
פה בהתאם להוראות -מועמד שניתן להביאו לבחינה בעל, אם נערכו, לא נמצא במבחנים בכתב )ב(

 או; 12.352פסקה 
 או; לא מצאה ועדת הבוחנים מועמד כשיר למשרה )ג(
לא מונה , שוועדת הבוחנים מצאה אותם כשירים למשרה, מדיםאף מועמד אחד מבין המוע )ד(

או לא , או לא הסכים לקבל את המינוי, למשרה מאחר שלא מילא אחר תנאי מהתנאים למינויו
מותר   - 15.16 או סעיף 13.52או ביטל את מינויו לפי סעיף המדינה מינה אותו נציב שירות 

אם נתקבל תוך שנה אחת מהיום שבו הוכרז על , להעסיק אדם באותה משרה לפי חוזה מיוחד
. חוזה מיוחד זה ייעשה לתקופה שלא תארך יותר משנה אחת ואין הוא ניתן להארכה; המשרה
פי  -מותר להעסיקו על, אם מקום מושבו של המועמד להעסקה הוא מחוץ למדינת ישראל, ואולם

תיו לגמלאות של יוזכ; ללא אפשרות הארכה, ופה של שלוש שנים לכל היותרחוזה מיוחד לתק
חוק שירות המדינה פי -ושירותו לא יישא זכות לגמלאות על, בקרן ביטוח, עובד כזה יבוטחו

 לעניין הזכויות  02.35וכן סעיף , 85.112ראה פסקה  (1970-ל"תשה, ]נוסח משולב[) גמלאות(
 ).הסוציאליות

 ))5(1,)9(1'  ת, 1960-ך"התש , )חוזה מיוחד) (מינויים(תקנות שירות המדינה (
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 לת עובדים ותקופת ניסיון סייגים לקב- 13 פרק
 זה מפורטים הסייגים הנוגעים למועמד בפרק

-לעבודה בשירות המדינה במעמד קבוע או על
החובה לעמוד במבחנים ; פי חוזה מיוחד

,  כושר רפואי, סייגי קרבת משפחה, ובבחינות
אזרחות ישראל או תושב קבע  , עבר פלילי

חלק מן  . בישראל ועמידה בתקופת ניסיון
 ובדי האמורים נוגע למועמדים עהסייגים 
המועברים ממשרה למשרה באחת , המדינה

 .הדרכים שנקבעו למילוי משרות פנויות

  הוראות כלליות- 13.1
 

 סייגים  13.12/  הגדרת מועמד למינוי 13.11
פי חוזה מיוחד במשרה -להעסקת עובד על

 תקנית
 

  הגדרת מועמד למינוי- 13.11
 

13.111 
אשר ,  מועמד מן החוץ העומד להיות מועסק במשרה תקנית- על מועמד למינוי הוראות פרק זה חלות

הסייגים וההוראות בפרק זה נוגעים למועמד . 11.9נתקבל לעבודה באחת הדרכים המנויות בפרק משנה 
פירוט  ראה ה(וברובם הם חלים על מועמד שיועסק על פי חוזה מיוחד , פי כתב מינוי-שיועסק על

 ).13.12בסעיף 
חלק מהסייגים וההוראות שבפרק זה חלים על עובד המדינה המועבר ממשרה למשרה באחת הדרכים 

 . מובא בפרקי המשנה דלהלן- אם נקבעו -פירוט הסייגים החלים על עובדי המדינה . 11המנויות בפרק 
 

 פי חוזה מיוחד במשרה תקנית-סקת עובד על סייגים להע- 13.12
 

13.121 
אפשר לקבלו לשירות באחת הדרכים , פי חוזה מיוחד-אשר יועסק במשרה תקנית על, עובד מן החוץ

מלשכת  , משרד הביטחוןמלשכת השיקום של  : לגיוס עובדים מבחוץ11.9שנקבעו בפרק משנה 
 .במכרז פומבי או ללא מכרז פומבי למשרה שלא חלה עליה חובת המכרז הפומבי, העבודה

 
13.122 

 פסקה מבוטלת
 )7/סה(
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  חובת המבחנים והבחינות- 13.2
 

 בדירוג  17 מועמדים למשרות עד דרגה 13.21
 מועמדים למשרות עליהן חלה  13.22/ המינהלי 

 מועמדים 13.23/ חובת המכרז הפומבי 
/  למשרות הפטורות מחובת המכרז הפומבי 

  הוראות נוהל13.24
 

  בדירוג המינהלי17 מועמדים למשרות עד דרגה - 13.21
 

13.211 
לעמוד , לפני מינויו  חייב,11.912מינהלי כמוגדר בפסקה מועמד למינוי למשרה בדירוג ה )א(

 ;במבחנים בכתב
מועמד שטרם מלאו שנתיים , כולם או מקצתם, נציב שירות המדינה רשאי לפטור מהמבחנים )ב(

פי חוות  -אם שוכנע שהמועמד מתאים למילוי המשרה על,  שנה50לישיבתו בארץ או שגילו מעל 
 ;ל מהאחראי של המשרד שהמועמד יועסק בו או אם שוכנע על כך בדרך אחרתדעת שקיב

 :לעיל פטור ממבחן אם נתקיימו בו תנאים אלה) א(מועמד למשרה כאמור בנסמן  )ג(
 ;הוא שירת בעבר בשירות המדינה לאחר שעמד במבחן בהצלחה .1
 ;טרם חלפו חמש שנים מיום שסיים את שירותו הקודם בשירות המדינה .2
 בדירוג 38 בדירוג המינהלי או דרגה 17למשרה פנויה שצמודה לה דרגה הוא מתקבל  .3

 ;ט או דרגות נמוכות מאלו" בדירוג המקצ11ההנדסאים והטכנאים או דרגה 
הוא מתקבל למשרה שתפקידיה מצויים בתחום הרחב של עיסוקיו בשירותו הקודם  .4

 .בשירות המדינה
 )52'  ס, 1961-א "תשכה, )בחינות ומבחנים, מכרזים) (מינויים(כללי שירות המדינה (

 
13.212 

בהתא ם  , ט"ההנדסאים והטכנאים או בדירוג המקצ מועמד למינוי בדירוג המינהלי  או בדירוג  )א(
ידי  -עלו כיעריפה או במבחנים בכתב אשר -ינות בעללעמוד בבח, חייב לפני מינויו, 11.93לסעיף 

 ;נציבות שירות המדינה
כל שינוי משרה יחייב עמידה , עובד אשר הוגבלה העסקתו למשרה אליה התקבל לעבודה )ב(

במקרים חריגים ובנסיבות העניין תאשר נציבות שירות  . בהצלחה בבחינות הכניסה לשירות
ה מוגבלת בזמן או למשרתו אליה התקבל לעבודה המדינה העסקת עובד שנכשל בבחינות לתקופ

 ;בלבד
אלא , לא יוכל להמשיך בעבודתו לאחר המועד שנקבע, עובד שאושרה העסקתו לתקופה מוגבלת )ג(

 .אם יעבור בתוך התקופה את בחינות נציבות שירות המדינה בהצלחה
 )9/סו(

 
13.213 

על השכלה או על הכשרה , לדעת נציב שירות המדינה, שהוא בעל תעודה המעידה, מועמד למינוי
פה או מהמבחן בכתב לפי הוראות  -פטור מהבחינה בעל, או במבחן בכתב, פה-הנבדקת בבחינה בעל

 .סעיף זה
 )54'  ס, ל"הכללים הנ(
 

13.214 
הוראות סעיף זה חלות על עובד המועסק בעבודה הנובעת מלחץ עבודה לתקופה ארוכה משישה 

 ).16.222ראה פסקה (חודשים או המוארכת לתקופה ארוכה משישה חודשים 
 

13.215 
 פסקה מבוטלת

 )9/סו(
 
 
 
 
 

13.211 - 13.215
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  מועמדים למשרות עליהן חלה חובת המכרז הפומבי- 13.22
 

13.221 
פה -חייבים לעמוד במבחנים בכתב ובבחינות בעל, מועמדים למשרות עליהן חלה חובת המכרז הפומבי

 .12לפי הוראות פרק 
 

  מועמדים למשרות הפטורות מחובת המכרז הפומבי- 13.23
 

13.231 
מועמד העומד להתקבל לשירות המדינה למשרה  , 13.234 עד 13.232ות אבכפיפות לאמור בפסק )א(

עמוד במבחנים בכתב או בבחינות  חייב ל,)11.95ראה סעיף (הפטורה מחובת המכרז הפומבי 
 ;או בשניהם, פה-בעל

אלא אם עמד במבחנים , הוראה זו חלה גם על מועמד להעברה למעמד זמני או קבוע ללא מכרז )ב(
 .בעת קבלתו לשירות, או בשניהם, פה-בכתב או בבחינות בעל

 )) א(51 ,50, 49'  ס, ל"ם הנכלליה(
 

13.232 
 : אינה חלה במקרים הבאים13.231החובה לפי פסקה 

וההוראות בעניין קבלת ) א(11.956ראה פסקה (מינוי עובד למשרה בידי הממשלה או באישורה  )א(
 ;)11.96חוות דעת ועדת המינויים לפי סעיף 

למעט קלינאי  פארה רפואיים , םפיזיוטרפיסטי, מרפאים בעיסוק: מינוי עובד למשרה בדירוגים )ב(
משרה ;  תחילית במתח רמות הגמול1אשר צמודה לה בתקן רמת גמול תקשורת ודיאטנים 

 ;)ב(11.956ראה פסקה (  תחילית במתח הדרגות4רוג רנטגנאים אשר צמודה לה בתקן דרגה יבד
 או רמה תחילית םדירוג האחי תחילית של 13מינוי אח למשרה לה צמודה בתקן רמת גמול  )ג(

 ;נמוכה ממנה
 ;1)ג(11.956פסקה ראה  ( )אחר  או  כשיר שני(  משרה  שנמצא כשיר לאותה  אדם  מינוי )ד(
 .2)ד(11.956 ראה פסקה( חודשים   שישה תוך  לשירות   שחזר  זמני או מינוי עובד קבוע  )ה(

 )18/שע(
 

13.233 
יחולו ) 6)ב(11.956 פסקה  ראה(על מועמד למינוי למשרה הפטורה מחובת המכרז מסיבות ביטחוניות 

 : בשינויים הבאים13.231הוראות פסקה 
אשר נציב , לא תחול על מועמד למשרה, או שניהם, פה-חובת המבחנים בכתב או הבחינות בעל )א(

-טחונית שיש לפטור אותה מחובת מבחנים ובחינות בעלישירות המדינה אישר אותה כמשרה ב
 ;פה לצורך זה

)) ג(12.362אה פסקה ר(במקום החבר או החברים של ועדת הבוחנים שאינם עובדי המדינה  )ב(
 :אחד מאלה, תמנה נציבות שירות המדינה

או מי שהוסמך לכך ע ל  , משרד הביטחוןאשר המנהל הכללי של , אדם שאינו עובד המדינה .1
 או; הסכים למינויו, ידיו

 .ממערכת הביטחוןעובד המדינה  .2
 )49'  ס, ל"הכללים הנ(

 
13.234 

פסקה באדם מן הסוגים המפורטים , ללא מכרז, מבקשת נציבות שירות המדינה לקבל למשרה פנויה
את המועמדים הנראים לה כמתאימים למילוי ) 12.362ראה פסקה (תביא בפני ועדת הבוחנים , 11.956
אין נציבות שירות  , היו למעלה מחמישה מועמדים מתאימים. מבין כל הסוגים האמורים, המשרה
 .חייבת להביא בפני ועדת הבוחנים אלא את חמשת המועמדים הנראים לה כמתאימים ביותרהמדינה 

 )50'  ס, ל"הכללים הנ(
 
 

13.235 
חובת .  הביטחון הפטורות מחובת המכרז הפומביבשירותי סעיף זה לא יחולו על משרות הוראות

 שירות  בתיאום עם נציבות,  בהתאם לנהלים של שירותי הביטחוןהנההבחינות והמבחנים למשרות אלה 
 .המדינה

 )5/עא(
 

13.221 - 13.235
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  הוראות נוהל- 13.24
 

13.241 
של המועמדים למשרות הפטורות מחובת המכרז הפומבי ייערכו , פה-המבחנים בכתב והבחינות בעל

 .12.3ים והנוהל לעריכת מבחנים שפורטו בפרק משנה לפו הכלל
 

13.242 
והמועמד חייב לעמוד במבחנים , מבקש האחראי לקבל מועמד למשרה הפטורה מחובת המכרז הפומבי

יפנה האחראי בבקשה על כך בכתב אל נציבות שירות המדינה ויפרט , פה-בכתב ובבחינות בעל
 .ות ההעסקה ופרטי המשרה שהמועמד יועסק בהבמכתבו את נסיב

 
13.243 

שחלה עליה חובת הזיקה ללשכה , המבחנים בכתב של המועמדים למינוי למשרה בדירוג המינהלי
ידי נציבות שירות המדינה לפי הכללים לעריכת מבחנים בכתב  -ייערכו על, 13.211התעסוקה לפי פסקה 

 .12.3ף שפורטו ובסעי
 )28/נז(
 

13.244 
 ימלא האחראי טופס הזמנת 13.243פסקה מבקש האחראי לשלוח למבחן בכתב מועמד למינוי כאמור ב

 .)2204מדף (עובד לבחינה 
 

13.245 
אחראי יפנה את המועמד למינוי ישירות לאולם הבחינות של נציבות שירות המדינה בימי הבחינה ה

 :אם נתקיימו בו כל התנאים הבאים, הקבועים
 ;המועמד למינוי מיועד למלא משרה פקידותית )א(
 ;ידי נציבות שירות המדינה-המועמד למינוי לא נבחן בעבר על )ב(
 חודשים שישהאו מועסק תקופה שאינה עולה על , עדיין במשרדהמועמד למינוי אינו מועסק  )ג(

 ).16.222 ופסקה 13.21ראה גם סעיף (
יש לציידו בטופס הזמנת עובד לבחינ ה , בעת הפנייה ישירה של מועמד למינוי אל אולם הבחינות

 .13.244ה האמור בפסק
 

13.246 
אין  , 13.245פסקה שלא נתקיימו בו אחד או יותר מבין התנאים האמורים ב, מועמד למינוי )א(

במקרה זה ישלח האחראי אל נציבות שירות המדינה את טופ ס  , לשלוח ישירות לאולם הבחינות
 ;) 2204מדף (הזמנת עובד לבחינה 

ל תזמין את המועמד לבחינה "קיבלה נציבות שירות המדינה טופס כאמור של מועמד למינוי כנ )ב(
 .מתאימה באמצעות האחראי

 .האחראי ימסור את ההזמנה לעובד וידאג להופעתו בזמן ובמקום שנקבעו בהזמנה
 

13.247 
יג תעודה על סוג מקצועי בהתאם להוראות בדבר קבלה או התקדמות  היה המועמד למינוי חייב להצ

 .ימלא האחראי בכל עותקי הטופס את הנתונים הנדרשים, במסלול קידום במשרתו
 

13.248 
לאחר קיום הבחינה תשלח יחידת הבחינות את תוצאות המבחנים בכתב לפי המען למסירת תוצאות  

 .בד לבחינהשנרשם בחלק א של טופס הזמנת עו, הבחינה
 

13.249 
 .26.26   סעיף ראה–ל בגלל השתתפות בבחינות "על היעדרות ועל תשלום קצובת אש

 

13.241 - 13.249
 ן סייגים לקבלת עובדים ותקופת ניסיו- 13פרק 
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  סייגים מטעמי קרבת משפחה- 13.3
 

/  סייגי העסקה 13.32/  חלות והגדרות 13.31
 העסקת בן משפחה 13.34/  הוראות נוהל 13.33

 לארץ-של עובד בחוץ
 

  חלות והגדרות- 13.31
 

13.311 
גוף אחר או , לרבות באמצעות משרד אחר, כל עובד המועסק במדינההוראות פרק משנה זה חלות על 

 בין בשכר ובין שלא בשכר ולרבות המועסקים באמצעות תאגידי בריאות, בכל דרך אחרת
 

13.312 
 :בפרק משנה זה

 ;ת משרה בדרך אחרתהטלת תפקיד או קבל, מינוי זמני, מינוי של קבע
 

-  "העסקה"

בין , היחס שבין עובד לעובד אחר הממונה עליו מבחינה מנהלית או מקצועית
 ;לרבות באמצעות עובדים אחרים, במישרין ובין בעקיפין

 

-  "כפיפות"

 ;שמבצע עובד, כל תפקיד במשרד או ביחידת הסמך
 

-  "משרה"

וף אחר או בכל דרך ג, לרבות באמצעות משרד אחר, כל המועסק במשרד
 ;בין בשכר ובין שלא בשכר ולרבות מועסקים באמצעות תאגידי בריאות, אחרת

 

-  "עובד"

,   גיסה ,  גיס,  אחות, אח,  בת,  בן,  הו רי  הורה,  הו רה,  ל רבות ידוע  בציבור, בת  זוג  או בן 
, סב או  סבתא, נכד  או נכדה, כלה, חתן,  חמות, חם, חות נת, אחיינית, אחיין,  דודה, דוד
 ;בות קרבה משפחתית חורגת  או קרבה הנ וצר ת עקב אימוץלר

 

-  "קרוב משפחה"

 : כל אחד מאלה
 ;מתן המלצות וקביעת  נהלים, עבודה משותפת לצורך קבלת ה חלטות )א(
, יחידת החשב, אגף כוח  אדם , קרוב משפחה ממלא תפקיד בלשכה משפטית )ב(

לה  קשר   מ  או  כל  יחידה אחרת א שר יש  "בנא, יחידת משמעת, ביקורת פנימית
 ;  והשפעה על רוב  יחידות המשרד 

 ;קרוב משפחה משמש כחבר בוו עד העובדים )ג(
,   אשר לדעת נצי ב שירות המדינ ה או האחראי, כל קשר אחר בין קרובי משפחה )ד(

 .עלול מפאת מהותו ו נסיבותיו לה שפיע על יחסי העבודה
 ) 1'  ס , 2007-ח " ה תשס ,)סייגים בקרבת משפחה)  ( מינויים(כללי שירות  המדינה (

-  "קשרי עבודה"

 
  סייגי העסקה- 13.32

 
13.321 

 :אם, לפי העניין, לא יועסק עובד במשרה במשרד או ביחידת סמך
 באותו, ההעסקה עלולה להביא ליחסי כפיפות או לקשרי עבודה בינו לבין קרוב המשפחה שלו )א(

 ;משרד או באותה יחידה מנהלית
 ת באותו  משרד א ו באות ה יחיד,  אחרלעובדההעסקה עלולה להביא לניג וד  עניינים בשל קר בת משפחה  )ב(

 ;סמך
 ; הוא קרוב משפ חה של  הש ר א ו  של סגן  השר  במשרד )ג(
 .היחידה המינהלית היא מערכת בתי המשפט והעובד הוא קרוב משפחה של שופט )ד(

 ))א(2 'ס , ל"הכללים הנ (
 )17/שע(

 
13.322 

ורשאי הוא  ,  נציב שירות המדינה ליתן היתר להעסקת קרובי משפחהרשאי ,13.321 אף האמור בפסקה על
אם ש וכנע כ י , 13.332 המפורטים בפסקה בשיקוליםבהתחשב ,     שיראה לנכ וןבתנאים  כ אמורלהתנות הית ר 

 )20/סח  ())ב(2 'ס, ל" הנהכללים( . לא תפגע בטוהר המידותכאמורהעסקה 
 

13.311 - 13.322
  סייגים לקבלת עובדים ותקופת ניסיון- 13פרק 
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13.323 

אם המנהל  , לארץ-ו על העסקת בעל ואשתו בנציגות ישראל בחוץ לא יחול13.321הוראות פסקה 
 .הכללי של המשרד  שבו הם יועסקו אישר את המינוי

 ))ג(2' ס , ל '' הנהכללים(
 

13.324 
,  ויש ביניהם יחסי כפיפות, לפי העניין, ךסמ תביחיד קרבה משפחתית בין שני עובדים במשרד או נוצרה

, סמך הת או ביחידבמשרד מן העובדים למשרה אחרת אחד להעביר  יש, קשרי עבודה או ניגוד עניינים
 להתיר את  , שירות המדינהנציבות באישור ,רשאי האחראי, אם אין ההעברה אפשרית; לפי העניין

תוך ,  שלא תעלה על שנה אחתלתקופהת המשך העסקתם של העובדים הללו במשרותיהם הנוכחיו
 .13.332 המפורטים בפסקה בשיקוליםבהתחשב , קביעת תנאים להעסקתם או להעסקת אחד מהם

 )3' ס , ל '' הנהכללים(
 )20/סח(
 

  הוראות נוהל- 13.33
 

13.331 
 )13.322ראה פסקה  (מבקש אחראי לקבל היתר מנציבות שירות המדינה להעסקת קרוב משפחה )א(

 ימלא ,)13.324ראה פסקה ( להעברת עובד  המדינהותאו מבקש אחראי לקבל היתר מנציבות שיר
 בהתאם להוראות התפוצה )2205מדף (טופס בקשה לאישור העסקה של קרובי משפחה 

 ; המדינהל נציבות שירותאוישלח , שבטופס
 ;האחראי לא יעסיק את המועמד ולא יעביר את העובד כל עוד לא קיבל את ההיתר האמור  )ב(
לעיל אחד או יותר מסייגי ההעסקה לפי פסקה ) א(במידה וחל על בקשת המשרד כאמור בנסמן  )ג(

 ;יב שירות המדינהתועבר ההחלטה בבקשה  לוועדה שמינה נצ, 13.321
ממנה עולה קשר של קרבת משפחה לעובד במשרד או , במקרה בו מדובר במועמדות במכרז )ד(

יודיע  האחראי , 12.222- ו11.423ביחידת הסמך כמשמעותו בפרק משנה זה וכאמור בפסקאות 
מך למועמד בטרם הזמנתו להמשך הליכי המכרז כי  או מנהל משאבי אנוש במשרד או ביחידת הס

 ;כניסתו למשרה תהיה כפופה לקבלת היתר לפי פרק משנה זה
הוועדה  .  יום מיום  מסירת המסמכים והנתונים הדרושים לידיה30הוועדה תקבל החלטותיה תוך  )ה(

ה מטעמים מיוחדים ותוך מתן הודע,  יום נוספים30-רשאית להאריך את המועד למתן החלטתה ב
 ;על כך לאחראי

 . האחראי רשאי להגיש ערר על החלטת הוועדה בפני נציב שירות המדינה )ו(
 

13.332 
 בין  וישקלו13.322פסקה  בבקשה למתן היתר לפי וחליטי, או הוועדה שמינה, נציב שירות המדינה

 :היתר את
 ; קירבת המשפחהדרגת )א(
 ; קבלת העובד לעבודההליך )ב(
 ;המועמדים אשר היו למשרה מספר )ג(
 ; המשרה של קרובי המשפחהרמת )ד(
 ; גיאוגרפי של המשרותמקום )ה(
 יחידה קרובי המשפחה מדרגה ראשונה המועסקים באותו משרד ממשלתי או אותה מספר )ו(

 ידועלרבות ,  בן או בת זוג-"  משפחה מדרגה ראשונהרובק",  זהבכלל. לפי העניין, מנהלית
 ;בת, בן, אחות, אח, הורה, בציבור

 ;הענייןלפי ,  קרובי המשפחה המועסקים באותו משרד ממשלתי או ביחידה מינהליתמספר )ז(
 ; ההעסקה המבוקשת עבור העובד החדשתקופת )ח(
 ;ידי אדם מסוים- המשרה והצורך באיוש המשרה בדחיפות ועלחיוניות )ט(
 ; התעסוקה במקום בו מתבקשת ההעסקהמצב )י(
 המשפחה מבלי קרובידה וניגוד העניינים בין קשרי העבו,  למנוע את יחסי הכפיפותהאפשרות )יא(

 ;לרוקן מתוכן את משרותיהם
 . זכויותיהן של נשים להעדפה מתקנת וייצוג הולםמימוש )יב(

 )14/סח(
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 לארץ- משפחה של עובד בחוץ העסקת בן- 13.34

 
13.341 
 :בסעיף זה

בן אחות או , בן אח או בת אח, גיסה, גיס, אחות, אח, בת, בן, הורה, בעל, שהיא
 .חתן או כלה וכן נכד או נכדה,  חם או חמות,חותן או חותנת, בת אחות

-  "בן משפחה"

 
13.342 

ידה בה משרת העובד עצמו בעבודה לארץ באותה יח-אין להעסיק בן משפחה של עובד המשרת בחוץ
 אלא באישור מראש ובכתב מראש הנציגות ומן האחראי ,או ארעית בכל צורה שהיא, חלקית, מלאה

לארץ טעונה אישור מראש של האחראי - העסקת בן או בת של עובד המשרת בחוץ.במשרד בארץ
 .האישור יינתן בכפיפות להוראות הנהוגות בשירות המדינה .במשרד בארץ

 
13.343 

לארץ הסמוך על שולחנו של העובד והמבקש להיות מועסק מחוץ -בן משפחה של עובד המשרת בחוץ
כך אישו ר  חייב לקבל על, בשכר או בתשלום, לארץ בעיסוק כלשהו-ליחידה בה משרת העובד בחוץ

 .מראש ובכתב מראש הנציגות הרשמית בה משרת העובד וכן מהאחראי במשרד בארץ
 

13.344 
מחוץ למשרד , לארץ ביחידות של משרדים אחרים-משפחה של עובד המשרת בחוץ-ור להעסקת בןאיש

בכל מקרה של  .דברב יינתן לאחר תיאום בין האחראים של המשרדים הנוגעים ,בו משרת העובד
 : יביא המאשר בחשבון את כל השיקולים הבאים,ל"העסקת בן משפחה כנ

 ;לארץ-עמדו ולתפקידו של העובד המשרת בחוץמהות העיסוק המבוקש בהתייחסות למ )א(
 ;המלצת קצין הביטחון של המשרד בנוגע לשיקולי הביטחון הכרוכים בעיסוק המבוקש )ב(
 .ההשפעה של ויתור על חסינות הכרוך בהעסקה בארץ שבה משרת העובד )ג(
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  בדיקות רפואיות- 13.4
 

 חובת הבדיקה  13.42/  הגדרות וחלות 13.41
 נוהל קביעת הכשירות 13.43 / הרפואית

 שמירה על סודיות מסמכים  13.44/ הרפואית 
 מסקנות קביעת הכשירות 13.45/ רפואיים 
 13.47/  נוהל הפסקת שירות 13.46/ הרפואית 

 ערר על  13.48/ ערר על אי קבלה לשירות 
 הגבלות  13.49/ קביעת מצב בריאות לקוי 
 להעברה מסיבות רפואיות

 
 ת וחלות הגדרו- 13.41

 
13.411 

 :בפרק משנה זה
 ;1955-ו"התשט, חוק השיפוט הצבאיכמשמעו ב

 

 " חייל" -

לפי , טופס בדיקת כשירות רפואית של מועמד לתפקיד בשירות המדינה
לקביעת כללים ונוהל () מינויים(כללי שירות המדינה הנוסח שבתוספת ל

 ;2009-ט"התשכ, )כשירות רפואית
 

 "טופס בדיקה" -

, ]נוסח משולב [,)תגמולים ושיקום(חוק הנכים ל כמשמעותו ב"נכה צה 
 ;1959-ט"תשיה

 

 " נכה " -

 ; 1971-ב"התשל, ]נוסח חדש[פקודת בתי הסוהר כהגדרתו ב
 

 "סוהר" -

 ;ידי קופת חולים מוכרת- עליועבר
 

 " מידע רפואיסיכום" -

 :אחת מקופות החולים הבאותכל 
 ;כללית בריאות שירותי

 ;קופת חולים לאומית
 ;קופת חולים מאוחדת
 ;מכבי שירותי בריאות

, חוק ביטוח בריאות ממלכתיפי -או כל קופת חולים חדשה שתוכר על
 ;1994-ד"התשנ

  

 "קופת חולים מוכרת" -

שר הבריאות או מי רופא ממשלתי או ועדה של רופאים שמינה אותם 
 ;שהוסמך לכך על ידיו

 

 "רופא" -

רופא אשר מינה אותו שר הבריאות לשמש ראש היחידה הרפואית לעובדי 
 ;המדינה

 

 ראש היחידה " -
 "  הרפואית

 "שוטר" - .1971-א"התשל, ]נוסח חדש [פקודת המשטרהכמשמעתו ב
 

 ) 1' ס, 2009 -ט " התשכ, )לקביעת כשירות רפואיתכללים ונוהל ( )מינויים(כללי שירות המדינה (
 

13.412 
 למעט עובדים ,  בשירות המדינההוראות פרק משנה זה חלות על כלל המועמדים לקבלה לעבודה

ראה (לתקופה קצרה משישה חודשים , המועמדים להעסקה בעבודה למשימה חולפת או ללחץ בעבודה
 ).16.224פסקה 

 
  חובת הבדיקה הרפואית- 13.42

 
13.421 

לא לאחר שרופא קבע שהוא כשיר מבחינה רפואית לשרת  א יתמנה אדם עובד המדינה אל )א(
   ;במשרה הנדונה

 )29'  ס, 1951-ט"התשי, )מינויים(חוק שירות המדינה (
, מכל היבט שהוא(מועמד לעבודה בשירות המדינה שנמצא מתאים לעבודה בשירות המדינה  )ב(

לא יחל לעבוד בטרם המציא לאחראי במשרד סיכום מידע רפואי , )דה במכרז וכדומהלרבות עמי
 . לצורך קביעת כשירותו הרפואיתוטופס בדיקה

 )2'  ס, ל"הכללים הנ(

13.411 - 13.421
  סייגים לקבלת עובדים ותקופת ניסיון- 13פרק 

___________________________________________________________________________

31.12.2009 https://www.prisha.co.il/



 
13.422 

שנתקבלו לשירות המדינה ויש לבצע התאמות , וגבלותנכה אשר דין מחייב את העסקתו או אדם בעל מ
 .35.2יהיו זכאים להתאמות כאמור בפרק משנה , כדי לאפשר את עבודתם במשרד

 
13.423 

  מבוטלות13.425 - 13.423פסקאות 
 

13.426 
ובלבד  , ורט להלןבנסיבות כמפ, שלא לקבוע כשירות רפואית של מועמדראש היחידה הרפואית רשאי 

 :שניתן לקבוע כי אינו מהווה סיכון לעצמו או לאחרים
 1959-ט"התשי, )מינויים( חוק שירות המדינה עובד ביחידה המועברת לשירות המדינה לפי )א(

 ;")החוק "-להלן ) (29, 21סעיפים (
שמקום עבודתו הקודם מנוי , ובתנאי, עובד שבמקום עבודתו הקודם עבר בדיקות רפואיות )ב(

 :ברשימת מקבלי הפטור כדלקמן
 40עובד שנתקבל לשירות המדינה לעבודה שאינה צמיתה וכן עובד המועסק לפי סעיף  .1

 ; ועברו למעמד זמני או קבועחוקל
,  לפי העניין, המשטרה או שירות בתי הסוהר, שוטר או סוהר שעברו ישירות מהצבא, חייל .2

 ;וטרם פיטוריהם נקבעה כשירותם למילוי המשרה הנדונה, אם פוטרו, או
ק אינו חל גננת או מדריך שדה לאום וחברה שעובר משירות במקום בו החו, מורה, מנהל .3

אולם קיים בו הסדר המבטיח קביעת כשירות רפואית בשעת קבלתו , עליו לשירות המדינה
 .כי הוא ממשיך לעסוק באחד התפקידים המנויים בפסקה זו, ובתנאי, לשירות

 )9'  ס, ל"הכללים הנ(
 

13.427 
וטופס  לאחר שהמציא את סיכום המידע הרפואי הנדרש , שירות המדינהנתקבל מועמד לם א )א(

על ,  אך בטרם אישר רופא את כשירותו של המועמד לביצוע התפקיד אליו הוא מיועד, בדיקה
ודיע למועמד כי החלטה סופית בדבר המשך העסקתו תתקבל רק א ם  לה  האחראי או מי מטעמו

תופסק , ת לשרת במשרה הנדונה וכי במקרה שלא יימצא כשיריימצא כשיר מבחינה רפואי
  ;82.324 לאלתר בכפוף לפסקה עבודתו

 ימים מתחילת 90בתוך , יופסק שירותו, לפני שנקבעה כשירותו הרפואית, נתקבל מועמד לעבודה )ב(
כי העיכוב בקבלת התוצאות נגרם מסיבות שאינן תלויות , אלא אם כן קבע הרופא, העסקתו
 ; במועמד

 חודשים בלי שתקבע כשירותו הרפואית לשרת בשירות 12-לא ניתן להעסיק עובד למעלה מ )ג(
 .המדינה

 )4'  ס, ל"הכללים הנ(
)2/עו(

 
13.428 

 פסקה מבוטלת
 

  נוהל קביעת הכשירות הרפואית- 13.43
 

13.431 
 רפואית של מועמד ת התאמהבדיקלשל הטופס ה -ב ו , אים ימלא את חלקהאחראי או מי מטעמו 

 של הטופס גואחרי כן יחתים את המועמד על חלק , )2240מדף  (שירות המדינהלתפקיד מוצע ב
האחראי ינחה את המועמד למלא בפרטיות את חלק ד של .  ויאמת את החתימה בפניובשלושת עותקיו

את השאלון הרפואי בצירוף סיכום . ולצרף אליו את סיכום המידע הרפואי,  השאלון הרפואי-הטופס 
וימסרה סגורה ליחידה המנהלית בה מיועד , צורפת לטפסיםהמידע הרפואי יכניס המועמד למעטפה המ

 .לשרת המועמד
 

13.432 
או בכל , רופא יקבע האם המועמד כשיר מבחינה רפואית לשרת במשרה שהוא עומד להיות מועסק בה

 ידי  -הרופא יסתמך על סיכום מידע רפואי וטופס בדיקה שיימסר לו על. משרה מסוג המשרה הנדונה
 . ה ועל בדיקות רפואיות ככל שיראה בכך צורךהמועמד לעבוד

 )3' ס , ל ''הכללים הנ(
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13.433 
לפי שיקול דעתו להזמין את המועמד לבדיקה נוספת או לדרוש ממנו להיבדק בדיקו ת , הרופא רשאי

במוסד רפואי או אצל רופא מוסמך ,  תעסוקתית של קופת חולים מוכרתבמרפאה, נוספות בקופת חולים
 .ולהמציא לו את ממצאיהם

 
13.434 

ידי תעודת זהות או -על המועמד לזהות את עצמו על, בעת התייצבות לבדיקה במרפאה או בפני הרופא
 .תעודה אחרת המאפשרת את זיהויו

 
13.435 

, מועסק רופא יחידתי לטיפול בעובדי אותה יחידהה ביחידה שבה  להעסקועדמיהיה המועמד  )א(
ידי מי שהוסמך לכך על ידיו לערוך בדיקות רפואיות -ידי שר הבריאות או על-שהוסמך על

סדרי הבדיקה הרפואית של  , יופנה המועמד לרופא היחידתי של יחידתו, למועמדים בשירות
על  . של ראש היחידה הרפואיתאלא לפי הוראות , המועמד לא יהיו לפי הנוהג הנקבע בסעיף זה

 ;ידי רופא קופת חולים-ל חתום על"העובד להחזיר לאחראי עותק אחד של הטופס הנ
להפנות את המועמד לבדיקות נוספות בקופת חולים או , לפי שיקול דעתו, הרופא היחידתי רשאי )ב(

 .או אצל רופא מוסמך ולהמציא לו את ממצאיהם, במוסד רפואי אחר
 

13.436 
ישא מועמד בכל ההוצאות   )בין אם החל לעבוד ובין אם לאו(שנשלח לבדיקה רפואית   מועמד )א(

 ;הקשורות בבדיקה רפואית שאין קופת החולים מכסה אותן
על העובד להמציא אישו ר  . דין היעדרות לשם עריכת בדיקות רפואיות כדין היעדרות ביום מחלה )ב(

 . כנדרש בעת ימי מחלה
 

13.437 
 פסקה מבוטלת

 
  שמירה על סודיות מסמכים רפואיים- 13.44

 
13.441 

,  1981-א"התשמ, חוק הגנת הפרטיותהמידע הרפואי ישמר תוך הקפדה על מילוי הוראות  )א(
 ;והוראות פסקה זו

תוך שמירה  ,  ישמרו בלשכות הבריאות ם ימקור ועותק, ואיתכל המסמכים הקשורים לבדיקה רפ )ב(
 :באופן הבא, מרבית על סודיות המידע הרפואי

 -תיק פרט בדבר בדיקה רפואית של עובד מדינה כשהוטלה עליו הגבלה כתוצאה מהבדיקה .1
 ;לפי המוקדם,  שנה לאחר הטיפול האחרון20 שנה לאחר לידת העובד או 80

דינה שלא הוטלה עליו כל הגבלה  כתוצאה  מאית של עובד היק פרט בדבר בדיקה רפות .2
 שנים לאחר ביצוע 10 -כשההודעה על כשרות העובד נמצאת בתיקו האישי , מהבדיקה

 ;הבדיקה הרפואית 
 . שנה אחת-תיק בדבר בדיקה רפואית של מועמד לשירות המדינה שלא נכנס לשירות  .3

תוספ ת   , 1986-ו "ה תשמ, )ביעור חומר א רכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות(תקנות הארכיונים (
 ) 11' ס , ראשונה

 
13.442 

  מבוטלות 13.445 - 13.442פסקאות 
 

  מסקנות קביעת הכשירות הרפואית- 13.45
 

13.451 
 פסקה מבוטלת

 
13.452 

ראש או  ידי הרופא- תיקבענה על)13.422בכפוף לאמור בפסקה  ( הרפואיתקביעת הכשירותמסקנות 
 :ותירשמנה כלהלן, הכול לפי העניין, )13.471כאמור בפסקה (ועדה של רופאים ו  היחידה הרפואית

 או; מסוג המשרה הנדונהבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה ובכל משרה ר מיכש )א(
 או; ר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה בלבדיכש )ב(
 או; ר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונהיאינו כש )ג(

13.433 - 13.452
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-או מועד מוקדם יותר שייקבע על( חודשים 11חייב לעמוד בבדיקה רפואית נוספת כעבור  )ד(
 או;)ידי הרופא

לפ י  , בחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה בהגבלת זכויות מחמת מצב בריאותיכשיר מ )ה(
 .1970-ל"התש, ]נוסח משולב[) גמלאות(חוק שירות המדינה 

 )5'  ס, ל"הכללים הנ(
 

13.453 
 פסקה מבוטלת

 
13.454 

ישלח לו רופא הודעה על , אך מצב בריאותו לקוי, ר מבחינה רפואיתינמצא כי מועמד למינוי כש )א(
 ;כך ויפרט בה את הסיבות שבגללן נקבע כי מצב בריאותו לקוי וכן אחוזי הנכות שנקבעו לו

כת הבריאות תוך שישים יום מקבלת הרופא יודיע לו שהוא רשאי לערור על ההחלטה בפני לש )ב(
 לפי כתובת ,ההודעה תישלח במכתב רשום ואישי למועמד. 13.481בהתאם לפסקה , ההודעה

עותק מההודעה יישלח לראש היחידה הרפואית ועותק נוסף . היחידה שהוא עומד להתקבל בה
 .יישמר בלשכת הבריאות

 ))א (96, )ג(20'  ס, 1970-ל ' 'התש ,  ]נוסח משולב) [גמלאות(חוק שירות המדינה (
 

13.455 
שלח לשכת הבריאות המחוזית את ית, רופא כי מועמד למינוי סובל ממצב בריאות לקויהקבע  )א(

 יום לאחר ששלחה 60ור ב רק כע)ה(13.452רפואית בהתאם לפסקה הבדיקה הטופס מסקנות 
- אם הגיש המועמד למינוי ערר על-או , הודעה על מצב בריאות לקויהלמועמד למינוי את טופס 

 ; לאחר בירור הערר- 13.481פי פסקה 
לים ילאחר המ, במקרה זה תוסיף לשכת הבריאות המחוזית בטופס מסקנות בדיקה רפואית )ב(

 :לים הבאותיאת המ, ציינות את המסקנההמ
למועמד נשלח טופס הודעה על מצב . אחוזי נכות______נקבעו לו: בהגבלת זכויות לגמלאות )ג(

 ; ______ ______מ יום '_______בריאות לקוי מס
 ;85.24 וכן סעיף 15.125ראה פסקה , אשר לזכויות לגמלאות של מועמד כזה )ד(
בהגבלת : ליםיבמקום המ, 13.452בטופס של נכה הסובל מליקוי הקשור בנכותו כאמור בפסקה  )ה(

 ; המועמד נכה:תכתוב לשכת הבריאות בטופס, זכויות לגמלאות
 .85.113 ראה פסקה -על תנאי הסרת הגבלה במקרה פרישה  )ו(
 

13.456 
  מבוטלות13.457 - 13.456קאות פס

 
  נוהל הפסקת שירות- 13.46

 
13.461 

. לא יתקבל לעבודה, שנקבע שאינו כשיר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה, מועמד למינוי )א(
 ; יודיע לו על כך בכתבוהאחראייופסק שירותו , ואם כבר התחיל לעבוד

ו כשיר מבחינה רפואית לשרת במשרה כן יודיע לו בכתב על זכותו לערור על הקביעה שאינ )ב(
שיקבל את החלטתו לפני ראש היחידה הרפואית ,  יום מיום קבלת ההודעה14הנדונה תוך 

הכול לפי . בהתייעצות עם ועדה של רופאים שמינה שר הבריאות או מי שהוסמך לכך על ידו
 ;)61.241 ,13.471ות אבהתאם לפסק, העניין

 .אין בהגשת הערר בכדי למנוע את הפסקת שירותו של העובד, מובהר בזאת )ג(
 )7,8'  ס, ל"הכללים הנ(

 
13.462 

 פסקה מבוטלת
 

13.463 
אחרי התקופה שאושרה , אית נוספת להמשיך להעסיק מועמד החייב בבדיקה רפוהאחראירוצה 

יפנה אל לשכת הבריאות המחוזית חודשיים לפחות לפני תום התקופה ידי הרופא -על, להעסקתו
תאריכים  , לבקשה יצורפו פרטים. בבקשה להעמיד את המועמד לבדיקה רפואית נוספת, האמורה

על . במשך התקופהעדר לרגל מחלה ותעודות מחלה שהגיש המועמד יומספר ימים בכל מקרה של ה
 .הבדיקה הנוספת חלות כל הוראות פרק משנה זה
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13.464 
  מבוטלות13.465 - 13.464פסקאות 

 
13.466 

יופסק שירותו בכל , מועמד שהתחיל בעבודה וטרם נתקבלו מסקנות בדיקת הכשירות הרפואית שלו
 .אחרת לפני תום תקופת הניסיוןאלא אם הורתה נציבות שירות המדינה , מקרה לפני תום תקופת הניסיון

 
  ערר על אי קבלה לשירות- 13.47

 
13.471 

בשל קביעת רופא כי אינו כשיר , מועמד למינוי שלא נתקבל לעבודה או שעבודתו הופסקה )א(
רשאי לערור על קביעה זו ב פני ראש היחידה , מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה

עצות עם ועדה של רופאים שמינה שר  אשר יקבל את החלטתו לאחר התיי הרפואית
 ; החלטת ראש היחידה תהיה סופית.הבריאות או מי שהוסמך לכך על ידו

מועמד שהחל לעבוד ועבודתו הופסקה בשל קביעת הרופא יפסיק את עבודתו גם הוא  )ב(
 . ממתין לתוצאות הערעור אשר הוגש על ידו

  )7 'ס, ל"ם הנכלליה( 
 

13.472 
 פסקה מבוטלת

 
13.473 

מן היום בו הובאו יום  14 תוך האחראיידי המועמד באמצעות - יוגש על13.471 הערר לפי הוראות פסק
דיעה על המסקנות הערר יישלח ללשכת הבריאות המחוזית אשר הו. לידיעתו מסקנות הבדיקה הרפואית

 .ויצורפו אליו מסמכים והוכחות אחרות עליהם מבוסס הערר
 

13.474 
  מבוטלות13.476 - 13.474פסקאות 

 )11/שע(
 

 יאות לקוי ערר על קביעת מצב בר- 13.48
 

13.481 
 יום  60רשאי להגיש תוך , 13.454פי פסקה -מועמד למינוי שקיבל הודעה על מצב בריאות לקוי על

מתאריך ההודעה ערר בכתב על ממצאי הבדיקה הרפואית ואחוזי הנכות שנקבעו לו בפני לשכת 
, ם והוכחות אחרות עליהם מבוסס עררולערר יצרף מסמכי. הבריאות ששלחה לו את הטופס האמור

 .והוא ימסור אותו בלשכת הבריאות או ישלח אותו בדואר רשום
 

13.482 
לבטל או לשנות א ת  , והיא מוסמכת לאשר,  תדון ועדה רפואית מחוזית13.481בערר שהוגש לפי פסקה 

החלטת ועדת ערר תה יה  . 13.452 לפי פסקה מסקנות הוועדה הרפואית או את אחוזי הנכות שנקבעו
 .סופית

 
13.483 

לא יישבו רופאים שהיו חברי הוועדה , 13.482בוועדה הרפואית המחוזית הדנה בערר לפי פסקה 
 .13.452הרפואית אשר קבעה את מצב בריאותו של המועמד לפי פסקה 

 
13.484 

פי הממצאים והמסמכים שברשות לשכת הבריאות והממצאים -ועדה רפואית מחוזית תדון בערר על
היא רשאית לבדוק מחדש את העורר או לדרוש ממנו לעמוד בבדיק ו ת . והמסמכים שהגיש לה העורר

ישורים והתעודות אם עריכת הבדיקות הנוספות והמצאת הא. רפואיות או להמציא אישורים ותעודות
 .יחולו אותן הוצאות על העורר,  בהוצאותיםכרוכ

 
13.485 

את , לפי כתובת היחידה בה הוא מועסק, רופא לשכת הבריאות יודיע לעורר במכתב רשום ואישי
יצרף טופס חדש של הודעה על מצב בריאות לקוי ויודיע בו ע ל , ואם יש צורך בכך, תוצאות הערר

עותק מהודעת הרופא יישלח לראש היחידה הרפואית ועותק נוסף  .פני כןביטול הטופס שנשלח ל
 .יישמר בלשכת הבריאות
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13.486 
 ושבבדיקתו ))ד(13.452ראה פסקה (הוראות סעיף זה יחולו גם על עובד שנתקבל לשירות בהגבלת זמן 

 .לולה לגרום את הגבלת זכויותיו לגמלאותהרפואית הנוספת נקבע כי מצב בריאותו לקוי במידה הע
 

13.487 
ואשר בערר שהגיש , מועמד למינוי אשר נקבע כי איננו כשיר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה

ראה ( שונתה המסקנה האמורה ונקבע כי יש להגביל את זכויותיו לגמלאות 13.471לפי הוראות פסקה 
 .רשאי לערור על כך, )13.456- ו13.455ות אפסק

 
  הגבלות להעברה מסיבות רפואיות- 13.49

 
13.491 

 פסקה מבוטלת
 

13.492 
מותר , ובתחום עיסוקואשר נקבע כי הוא כשיר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה , מועמד למינוי

 .רק באישור רופא, וכחיתלהעבירו למשרה אחרת בשירות שלא מסוג משרתו הנ
 )23/סו(
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 או משמעתי/ בעל עבר פלילי ו- 13.5
 

 סמכות נציב  13.52/  נוהל 13.51/  כללי 13.50
 שירות המדינה

 
  כללי- 13.50

 
13.501 
 הגדרות

 : כל אחד מאלה-או משמעתי /מידע פלילי ו
פי דין או החל בהגשת כתב אישום למע ט  - החל בפתיחה בחקירה על-" הליכים פליליים" )א(

 :בעבירות אלה
א  64למעט עבירה לפי סעיף ,  לפקודת התעבורה1עבירת תעבורה כהגדרתה בסעיף  .1

 ;לפקודה
 ;שתובע לא הגיש בשלב כתב אישום, עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי כל חיקוק .2
 ;שתובע לא הגיש בשלב כתב אישום, קבעה כעבירה מנהלית לפי כל חיקוקעבירה שנ .3
 .1965-ה"התשכ, חוק התכנון והבניהעבירות לפי  .4

הגשת כתב פי דין או החל ב- החל בפתיחה בחקירה משמעתית על-" הליכים משמעתיים" )ב(
 ;פי דין-תובענה על

 ;או משמעתית/ הרשעה בעבירה פלילית ו- "או משמעתי/ ועבר פלילי" )ג(
 . 1963-ג"התשכ, )משמעת(חוק שירות המדינה  ל31אמצעי משמעת לפי סעיף  )ד(
 

13.502 
או עובד ,  מועמד לשירות המדינהעל הסףן בו כדי לפסול אי, כשלעצמואו משמעתי /מידע פלילי ו

נוהל בהתאם ל,   אלא יש לבדוק כל מקרה לפי נסיבותיו ועובדותיו- שנקלט לשירות המדינה כדין
 . שפרסם אגף המשמעת בנציבות שירות המדינהאמתו של מועמדבחינת הת

 )9/עב(
 
 

  נוהל- 13.51
 

13.511 
,  או משמעתי בנוגע לעובד/ מידע פלילי ולאחראי או למנהל היחידה, מנהל הכלליהגיע לידיעת ה

 .ידווח על כך באופן מיידי לנציב שירות המדינה
 )12/סט(
 
 

  סמכות נציב שירות המדינה- 13.52
 

13.521 
,  1959-ט"יתשה, )מינויים(חוק שירות המדינה בד כאמור עבר עבירה על התעורר חשד כי מועמד או עו

 . צעדים לבירור העניין המדינה ינקוט נציב שירות,כדי להשיג את המינוי
 

13.522 
 : מאלהבכל אחד, נציב שירות המדינה רשאי שלא למנות אדם לעובד המדינה )א(

 כדי להשיג את המינוי ,1959-ט"תשיה, )מינויים(חוק שירות המדינה אדם עבר עבירה על ה .1
 ;או שהוא בעל עבר פלילי

 .פי החלטה בהליך משמעתי שנערך לפי חיקוק-אדם פוטר עלה .2
 ; רשאי הוא לבטל את המינוי- מועמד כאמור  המדינהמינה נציב שירות )ב(
 . לפי פסקה זו טעונות אישור ועדת השירות המדינההחלטות נציב שירות )ג(

 )46'  ס, 1959-ט"התשי, )מינויים(חוק שירות המדינה (
 
 
 

12.2.2012 
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13.523 
חוק שירות המדינה  ל40חוזה העסקה לפי סעיף נציב שירות  המדינה רשאי שלא להאריך  )א(

אם נודע לו כי העובד הוא בעל , או להביא לסיום החוזה לפני מועדו, 1959-ט"התשי, )מינויים(
או משמעתי טרם העסקתו בשירות המדינה או כי מתנהלים נגדו הליכים פליליים /בר פלילי וע
 ;פי החשד ביצע לפני כניסתו לשירות-או משמעתיים  שעל/ו

 בשל 1959-ט"התשי, )מינויים(לחוק שירות המדינה  40לעניין אי חידוש חוזה העסקה לפי סעיף  )ב(
פי החשד -או משמעתיים התלויים ועומדים נגד העובד בשל עבירות שעל/הליכים פליליים ו

 .  20/סומ " והודעת נש82.25יחולו הוראות שבסעיף , ביצע לאחר כניסתו לשירות המדינה
 )12/סט(

 
13.524 

אם  , 12או 11נציב שירות המדינה או מי מטעמו רשאי לבטל החלטה של ועדת הבוחנים לפי פרקים 
או אם מצא כי הוועדה לא  /או משמעתי של המועמד ו/מצא שלא הובא בפני הוועדה מידע  פלילי ו

 .נתנה משקל ראוי לדבר קיומו של מידע זה בהחלטה
 

13.525 
עמד ארעי למעמד נציב שירות המדינה או מי מטעמו רשאי להורות על עיכוב בהעברת עובד ממ )א(

 ;או משמעתי/ בשל מידע פלילי ו16.52זמני כאמור בסעיף 
כמו כן רשאי נציב שירות המדינה או מי מטעמו להורות על עיכוב קידומו של עובד או שינוי  )ב(

כל עוד מתנהלים נגדו  , פי חוק או הסכם קיבוצי-מקום שזכות כאמור אינה מחויבות על, מעמדו
 ;או משמעתיים/יכים פליליים והל

קידום או שינו י  , על אף האמור לעיל רשאי נציב שירות המדינה או מי מטעמו לאשר העברה )ג(
או המשמעתיים מתמשכים זמן רב וכי /אם השתכנע כי ההליכים הפליליים ו, במעמד כאמור

 .ענייןלפי ה, הקידום או השינוי, בנסיבות העניין מן הראוי שלא להמשיך ולעכב ההעברה
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  עריכת הסדרים למניעת ניגוד עניינים- 13.6
 

 נוהל  13.63/  תחולה 13.62/  כללי 13.61
 עריכת הסדר למניעת ניגוד עניינים

 
  כללי- 13.61

 
13.611 

שר עניין עליו  עובד ציבור עלול להימצא במצב של חשש לניגוד עניינים בעבודתו הציבורית כא )א(
  ;תפקיד אחר שהוא ממלאאו ן אחר שלו  להתנגש עם עניילולע בתפקידו הציבורימופקד הוא 

 1.1555 להנחיה מספרבחינת שאלת ניגוד העניינים וגיבוש פתרונה ייעשו בהתאם , ככלל )ב(
 ; היועץ המשפטי לממשלהלהנחיות 

מטרת נוהל זה לקבוע את ההליך הפרוצדורלי שבאמצעותו יובטח כי טרם איושן  של משרות  )ג(
 -להלן (מסוימות וטרם העסקתם של יועצים חיצוניים במשרדי הממשלה או ביחידות הסמך 

, ")המועמד "-להלן (גיית ניגוד העניינים לגבי המועמד לתפקיד תיבחן סו, ")משרדי ממשלה"
 .שימנעו מצבים בהם עלול להתעורר חשש לניגוד עניינים, לפי הצורך, ויינקטו צעדי מנע

 
  תחולה- 13.62

 
13.621 

בין אם הוא מתמנה  , נוהל זה יחול על כל מועמד המתמנה למשרה מן המשרות שיפורטו להלן )א(
ובין אם המינוי הוא מתוך ) במילוי מקום או במינוי בפועל(ובין אם באופן זמני למשרה דרך קבע 

 ;שירות המדינה או מחוץ לשירות המדינה
 ;11.96כאמור בסעיף , משרות שהמינוי להן הוא בידי הממשלה או טעון אישורה .1
ת משלוש הדרגות משרות בהן דרגת השיא במתח הדרגות הצמוד לתקן המשרה היא אח .2

לגבי משרות בדירוגים הבאים יחול נוהל זה כמפורט , ואולם. העליונות בכל סולם דירוג
 :להלן
האחים , הביוכימאים והמיקרוביולוגים, הרוקחים, בדירוג העובדים הסוציאליים )א

 נוהל זה יחול על משרות בהן דרגת השיא -עובדי הוראה ועובדי מחקר , והאחיות
ד לתקן המשרה היא אחת משתי הדרגות העליונות בסולם במתח הדרגות הצמו

 ;הדירוג
 נוהל זה יחול על משרות בהן דרגת -רפואיים ודירוג הרנטגנאים -בדירוג הפארה )ב

 ;השיא במתח הדרגות הצמוד לתקן המשרה היא הדרגה העליונה בסולם  הדירוג
ות הצמוד  נוהל זה יחול על משרות בהן דרגת השיא במתח הדרג-בדירוג הרופאים  )ג

 .לתקן המשרה היא אחת מארבע הדרגות העליונות בסולם הדירוג
ביחד עם , או האחראי") ל"המנכ "-להלן (ל המשרד "ידי מנכ-משרות נוספות שייקבעו על .3

שלאור היקף האחריות והסמכויות , ")היועץ המשפטי" -להלן (היועץ המשפטי למשרד 
נתונות בידו או השווי הכספי של לרבות סמכויות אכיפה ופיקוח ה, של הנושא בהם

, רשימת המשרות כאמור. מן הראוי להחיל עליהן נוהל זה, העניינים עליהם הוא מופקד
 ;תעודכן מעת לעת ככל שיימצא לנכון

וכן משרות או סוגי משרות , ל ורב ראשי"מנכ, סגן שר, יועצים ועוזרים בלשכות שר .4
נציב יעדכן את רשימת המשרות שנקבעה ה; ידי נציב שירות המדינה-נוספות שייקבעו על

 ;ככל שימצא לנכון, ידו  מעת לעת-על
וכן מועמד  , 19.110כהגדרתו בפסקה , מועמד להיות עובד מושאל לשירות המדינה .5

למשרה בשירות המדינה השוהה בחופשה ללא משכורת או בתקופת שבתון ממקום עבודה 
 .אחר

 )28/סט(
נוהל זה יחול על כל מועמד המתמנה לתפקיד של יועץ חיצוני במשרדי הממשלה לפי , בנוסף )ב(

 ; 02.4פרק משנה 
לה לעיל כדי לגרוע מהחובה הכללית של כל עוב ד  יודגש כי אין ברשימת התחו, למען הסר ספק )ג(

להימנע מניגוד עניינים ומהצורך לערוך הסדר מתאים למניעת ניגוד עניינים לכל עובד או מועמד 
 .לעבוד בשירות המדינה שקיים בעניינו חשש לניגוד עניינים

 )25/סו(
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  נוהל עריכת הסדר למניעת ניגוד עניינים- 13.63

 
13.631 

  מועד בדיקת שאלת ניגוד העניינים
תנאי לכניסתו  , הליך בחירה אחר או הליך מינוי למשרה בשירות המדינה, מובהר כי בכל מכרז )א(

ים לאיתור לתפקיד של המועמד שייבחר הוא בחינת סוגיית ניגוד העניינים ומילוי שאלון מתא
עריכת הסדר למניעת ניגוד , פי החלטת היועץ המשפטי-על, ובמידת הצורך, חשש לניגוד עניינים

 ;  עניינים
ובמידת הצורך חתימת המועמד על הסדר מתאים למניעת ניגוד , בדיקת סוגיית ניגוד העניינים )ב(

מדינה או כניסתו חתימת חוזה העסקה בינו לבין ה, יתבצעו טרם מינוי המועמד לתפקיד, עניינים
 ;לפי העניין ולפי המוקדם מביניהם, לתפקיד בפועל

כי במשרות שהמינוי להן הוא בידי הממשלה או טעון אישורה או בידי שר משרי , יודגש )ג(
בטרם , לפי העניין, לא יובא המינוי בפני הממשלה או השר, 11.96כמפורט בסעיף , הממשלה

היועץ ידי היועץ המשפטי בתיאום עם נציבות שירות המדינה ו-גוד העניינים עלנבחנה סוגיית ני
ובטרם חתם המועמד למינוי על הסדר למניעת ניגוד ,  או מי שהוא מינה לכךהמשפטי לממשלה

 ; ככל שיידרש לכך, עניינים
ודא כי מועמד כאמור לא יחל לעבוד בשירות המדינה או למלא את תפקידו באחריות האחראי לו )ד(

 . בטרם מולאו הוראות נוהל זה) לגבי עובד המתמנה מתוך השירות(החדש 
 

13.632 
 מילוי שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים

אל המועמד למשרה מן המשרות , בכתב, יפנה האחראי, לאחר סיום הליכי הבחירה למשרה )א(
להלן (בבקשה למלא שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים , )ב(-ו) א(13.621טות בפסקאות המפור

ל ולמנהל היחידה "למנכ, העתק הפנייה יישלח ליועץ המשפטי). 2202מדף (טופס ") השאלון "-
המועמד יתבקש להחזיר את השאלון אל היועץ המשפטי  "). מנהל היחידה "-להלן (ית הרלבנט

 ;כשהוא מלא על כל חלקיו
, היועץ המשפטי רשאי להוסיף על השאלון כדי להתאימו לתפקיד ספציפי או לתפקידים מסוימים )ב(

טי יתייעץ היועץ המשפ, במידת הצורך. וזאת בהתחשב בדרישות התפקיד ובשאר נסיבות העניין
 ;בנושא עם מנהל היחידה

ויעביר את , ידי המועמד לתפקיד-היועץ המשפטי יקבל את השאלון המלא שהוחזר אליו על )ג(
 .  העתק חלק א של השאלון לעיון מנהל היחידה

 
13.633 

 בחינת שאלת ניגוד העניינים ופתרונה  
-מילוי התפקיד עלקיים חשש לניגוד עניינים בין , בנסיבות המקרה, היועץ המשפטי יבחן האם )א(

בחינת התקיימות חשש לניגוד עניינים עם נתונים שמסר ; ידי המועמד לבין ענייניו האחרים
ככל ; ידי היועץ המשפטי בהתייעצות עם מנהל היחידה-העובד בחלק א של השאלון תיעשה על

יעביר , שלדעתו של היועץ המשפטי קיים חשש לניגוד עניינים כאמור לפי חלק ב של השאלון
 ; וייוועץ עמו, היועץ המשפטי את המידע הרלבנטי גם לידיעת מנהל היחידה

פרטים , במידת הצורך ידרשו היועץ המשפטי ומנהל היחידה מהמועמד הבהרות לתשובותיו )ב(
 ;  פה-בכתב או בעל, נוספים או התייחסות לעניינים נוספים

 הנחיה מספרבהתאם לבבחינת שאלת ניגוד העניינים וגיבוש פתרונה יפעל היועץ המשפטי  )ג(
 ;היועץ המשפטי לממשלה להנחיות 1.1555

ניתן לנטרל את ניגוד העניינים בין עניינו האחר של המועמד במקרים בהם לדעת היועץ המשפטי  )ד(
יערוך היועץ , לבין תפקידו בשירות המדינה בדרך של עריכת הסדר למניעת ניגוד עניינים

 שהוזכרה  לממשלההיועץ המשפטיהמשפטי הסדר כאמור לפי העקרונות המותווים בהנחיית 
 ;לעיל

סבר היועץ המשפטי כי בנסיבות המקרה לא ניתן לנטרל את ניגוד העניינים בדרך של עריכת  )ה(
יעביר את מסקנתו , ואין מנוס מלפסול את המועמד מלשמש במשרה, הסדר למניעת ניגוד עניינים

ץ במידת אשר ייווע, ליועץ המשפטי של נציבות שירות המדינה, טרם שיודיעה למועמד, זו
פסילת מועמד מלשמש  במשרה כאמור תיעשה .  או מי מטעמויועץ המשפטי לממשלההצורך ב

 ; באישור נציב שירות המדינה
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, צריך ליתן לו אפשרות, טרם קבלת החלטה בדבר פסילתו של מועמד מלכהן בתפקיד, ככלל )ו(

;  להסביר את עניינו ולהתמודד עם הקביעה לפיה הוא פסול מכהונה כאמור , פה-בכתב או בעל
זאת בפרט כאשר המדובר במצב דברים בו החשש לניגוד עניינים התעורר לאחר מינויו של בעל 

 ;התפקיד או לאחר תחילת כהונתו בתפקיד
יבות שירות המדינה  רשאי היועץ המשפטי לפנות ליועץ המשפטי של נצ, בכל מקרה של ספק )ז(

במידת הצורך ניתן לפנות בנושא גם ליועץ המשפטי לממשלה או מי . לשם התייעצות ותיאום
 ;שהוא הסמיך לכך

במשרות שהמינוי להן הוא בידי הממשלה או טעון אישורה ובמשרות שהמינוי להן הוא בידי שר  )ח(
 היועץ המשפטי את טיוטת ההסדר למניעת ניגוד יעביר, 11.96כמפורט בסעיף , משרי הממשלה

היועץ אשר ייוועץ במידת הצורך עם , עניינים לאישור היועץ המשפטי של נציבות שירות המדינה
 ; או מי שהוא הסמיך לכךהמשפטי לממשלה

המשפטי כי מן הראוי לערוך למועמד הסדר למניעת ניגוד כי במקרים בהם סבר היועץ , יודגש )ט(
לחתימת חוזה , חתימת המועמד על הסדר כאמור תהיה תנאי למינוי המועמד לתפקיד, עניינים

 .לפי העניין ולפי המוקדם מביניהם, העסקה עמו או לכניסתו לתפקיד בפועל
 )17/סט(

 
13.634 

 מתן פומבי להסדרים למניעת ניגוד עניינים
 לפי הקבוע בהנחיי ת המשפטייפעל היועץ ,  הנוגע למתן פומבי להסדרים למניעת ניגוד ענייניםבכל

 :וכן בהוראות הנוהל המשלימות שלהלן, 3.1005 מספר  לממשלההמשפטי היועץ
בעת גיבושו של הסדר למניעת ניגוד עניינים יציין היועץ המשפטי בפני המועמד החותם ע ל   )א(

למעט , לא יהיה חסוי, ככלל, ולכן ההסדר, שעל ההסדר חל חוק חופש המידע, במפורש, דרההס
היועץ המשפטי יבקש מן המועמד  . אותם חלקים אשר המועמד יצביע על טעם כדין לחיסוים

ויחליט האם ניתן לחסות את הפרטים , ידו-לפרט בפניו את הטעם לחיסיון המבוקש על
 3.1005 'מס היועץ המשפטי לממשלהבהתאם להנחיית הכל , ידי העובד-המבוקשים על

 במפורש בגוף ההסדר כי יחולו עליו הוראות  היועץ המשפטי יציין. ולהוראות חוק חופש המידע
 ; חוק חופש המידע

כולל חלקיו ,  העתק מנוסחו המלא של ההסדר למניעת ניגוד ענייניםיעבירהיועץ המשפטי  )ב(
 :לגורמים הבאים, "לנמען בלבד"במעטפה סגורה המיועדת , החסויים

 ;המשרד ל"למנכ .1
 ;המדינה שירות לנציב .2
  . המשרדל"שההסדר הוא של מנכ במקרה -  הממונה על המשרדלשר .3

 מסמכים לשמוריחזיקו בו באופן שנהוג , אשר יקבלו לידיהם ההסדר במלואו,  אלהגורמים )ג(
יש ,  לכךבהתאם.  בויין לידיהם של מי שאינם מוסמכים לעיגיעכך שלא , ואישייםרגישים  

 לפי  ,סדר המלא בתיק האישי של העובד במשרד או בנציבות שירות המדינהלשמור את הה
החלק החסוי יישמר בתיק  . מיתר הוראות ההסדר, אם יש כזה,  הפרדת החלק החסויתוך, העניין

 ; ביםי בשינויים המחו93.122בהתאם להוראות פסקה ,  סגורהבמעטפה
ולהעביר עותק ,  כאלהישאם ,  המשפטי אחראי להפריד בין חלקיו  החסויים של ההסדרהיועץ )ד(

 : הלא חסויים של ההסדר לגורמים הבאים בתוך המשרדמחלקיו
 ; ומשאבי אנושלמינהל ל"לסמנכ .1
 ; לחשב .2
 ; הפנימילמבקר .3
 מלטפל מנועכמחליפו של העובד לאותם נושאים בהם הוא , פי ההסדר-על,  שנקבעלגורם .4

 עותק החזקתבמידת הצורך וככל שתפקידו של המחליף דורש . עקב החשש לניגוד עניינים
 לפי שיקול הדעת של היועץ ,יועבר אליו הנוסח המלא של ההסדר, אההסדר המל

 .המשפטי
, לעיל) ד(כאמור בנסמן ,  המקבלים לידיהם עותק מחלקיו הלא חסויים של ההסדרהגורמים )ה(

 מוסמכים שאינםכך שלא יגיעו לידיהם של מי , יחזיקו בו כפי שנהוג להחזיק מסמכים אישיים
 ;לעיין בו

 עותק מן לקבליוכל כל מבקש , חופש המידע וההנחיות המוזכרות לעיל להוראות חוק בכפוף )ו(
 ;אם יש כאלה, למעט החלקים שנקבע כי יהיו חסויים, ההסדר
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אחר  בין אם מדובר בעובד ,גורם המבקש לדעת את מלוא המגבלות המוטלות על העובד כל )ז(

אשר  , ליועץ המשפטיפנה ו י, חיצוניבגורםובין אם מדובר , הזקוק למידע לצורך ביצוע תפקידו
 . היועץ המשפטי לממשלהיבחן כל בקשה לגופה בהתאם להוראות חוק חופש המידע ולהנחיות 

 )17/טס(
 

13.635 
 ן היועץ המשפטי ו עדכתחוב

 מהיקלעות למצב של ניגוד עניינים מוטלת להימנע המשפטי יזהיר את המועמד כי האחריות היועץ
, לכן.  בכל מקרה של ספק בדבר יישום הוראות ההסדרהמשפטילכן מוטל עליו להיוועץ ביועץ . עליו

 יישום הוראות ההסדר או סוגיות שלא נצפו מראש שעשויות להעמידו דברבבכל מקרה בו יתעורר ספק 
כן יזהיר היו עץ  . עליו להיוועץ ביועץ המשפטי ולפעול לפי הנחיותיו,  ענייניםלניגודבמצב של חשש 

, המשפטימחובתו לפנות אל היועץ ,  את המועמד כי אם חל שינוי בתוכן הצהרותיו בשאלוןהמשפטי
 .  מלוא המידע הרלוונטי ולפעול לפי הנחיותיואת, בכתב, למסור לו

 
13.636 
  למניעת ניגוד ענייניםההסדר בין ההוראות בעניין היתר עבודה פרטית לבין היחס

 וגיבוש תנאי  הבירורעל כל שלבי ,  כי מילוי השאלון ועריכת הסדר למניעת ניגוד ענייניםיודגש )א(
פי -את החובה לקבל היתר עבודה פרטית על להחליףאין בהם כדי  , כמפורט בנוהל זה, ההסדר
 ;42.4 פרק משנה הוראות

 בקשה בהגשת המשפטי רשאי להתנות את הטיפול בעריכת הסדר למניעת ניגוד עניינים היועץ )ב(
 . ידי המועמד ובהכרעה בה-לעבודה פרטית על

 )22/סו(
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  סייגים אחרים- 13.7
 

 סייגים בנוגע 13.72/  סייגים מטעמי גיל 13.71
 13.74/  אישור הממשלה 13.73/ ליוצאי צבא 

 אזרחות ישראלית או  13.75/ בעלי מקצוע 
 13.77/  משכורת 13.76/ תושב קבע בישראל 
 פעילות מפלגתית

 
  סייגים מטעמי גיל- 13.71

 
13.711 
מותר להעסיק ילד .  שנה15צעיר שעדיין לא מלאו לו -בל לעבודה בשירות ילד במעמד של עובדלא יתק

 . שנה בתקופת חופשת לימודים רשמית או בהיתר מאת שר העבודה והרווחה14שמלאו לו 
 ))א(, א2' וס) ג(-ו) א (2' ס,  חוק עבודת נוער(
 

13.712 
צעיר -בעת קבלתו לעבודה של עובד.  שנה18לא יתקבל לשירות מועמד למינוי שעדיין לא מלאו לו 
 18לאחר שמלאו לעובד ).  שנה18עד מלאו לו (יקבל כתב הרשאה כל עוד הוא ממשיך של עובד צעיר 

 .רצעי-יהיה זכאי לכתב מינוי בו תצוין תקופת העסקתו כעובד, שנה והוא ממשיך בשירותו
 

13.713 
לקבוע שמועמד למינוי למשרה מיוחדת הדורשת , באישור נציבות שירות המדינה, האחראי רשאי

לא יתקבל לשירות אם הוא בגיל גבוה מגיל  , או סגולות מיוחדות הקשורות בגיל, מאמץ גופני מיוחד
 .שהוא יקבע לאותן משרות

 
  סייגים בנוגע ליוצאי צבא- 13.72

 
13.721 
ל לשירות מועמד למינוי אם הוא יוצא צבא החייב להתייצב לשירות ביטחון שירות סדיר או לא יתקב

כיח כי מילא   אלא אם הו,1959-ט"תשי ה,]נוסח משולב[ חוק שירות ביטחוןשירות מילואים בהתאם ל
 .את חובתו לפי אותו חוק

 
13.722 

מי ו ם , לא יתקבל לשירות מועמד למינוי אם הוא חייב להתייצב לשירות סדיר תוך שישה חודשים
 .אלא לתקופה מוגדרת מראש שתסתיים לא יאוחר מיום התייצבותו לשירות סדיר, קבלתו לשירות

 
  אישור הממשלה- 13.73

 
13.731 

,  )מינויים (חוק שירות המדינה  ל23ות מועמד למשרה מן המשרות שחל עליהן סעיף לא יתקבל לשיר
) .  11.962רשימת משרות אלו מובאת בפסקה (אלא באישור הממשלה ובתנאים שתקבע , 1959-ט"תשיה

 .ת גם על העברת עובד למשרה כאמורהוראות סעיף זה חלו
 )23'  ס, 1959-ט"התשי, )מינויים(חוק שירות המדינה (
 

  בעלי מקצוע- 13.74
 

13.741 
 אלא אם יש בידיו , למשרה שלשם מילויה דרוש לפי החוק רישיון, לא יתקבל לשירות מועמד למינוי

 .הרישיון הדרוש לפי החוק
 

13.742 
 את המועמד למינוי מינהל הרכב הממשלתילא יתקבל לשירות מועמד למינוי למשרת נהג אלא אם בחן 

 לפני במינהל הרכב הממשלתיהאחראי יפנה נהג כאמור לבחינה  .ונתן לו אישור נהיגה ברכב ממשלתי
 .קבלתו לעבודה
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  אזרחות ישראלית או תושב קבע בישראל- 13.75
 

13.751 
 ;לא יתמנה אדם עובד המדינה אם איננו אזרח ישראל או תושב קבע בישראל

,  חוק הכניסה לישראל לפי  מי שהוא בעל רישיון לישיבת קבע בישראל –" תושב קבע בישראל"
 .1952-ב"התשי

ראה פסקה , פי חוזה מיוחד-על אפשרות העסקת אדם שאינו אזרח ישראל או תושב קבע בישראל על
15.213. 

 ))א(16' ס, ל"החוק הנ(
 

13.752 
וכן למשרה או לסוג , לא יתמנה אדם למשרה שהמינוי לה הוא בידי הממשלה או טעון אישור הממשלה

אלא אם כן , עה שפורסמה ברשומותפי הצעת נציב שירות המדינה ובהוד-משרות שתקבע הממשלה על
 .הוא אזרח ישראל

ל "נקבע כי למשרות בכירות ברמת סמנכ, פי הצעת נציב שירות המדינה-בהתאם להחלטת הממשלה על
ומקביליהם וכן לכל תפקיד דיפלומטי או קונסולרי , או מנהל אגף בכיר ומעלה בכל סולם דירוג/בכיר ו

 .רק מי שהוא אזרח ישראליתמנה , לארץ-בנציגות של מדינות בחוץ
 )13.2.2005  מיום 3246' החלטת ממ שלה  מס(
 )) ב (16' ס, ל"החוק הנ(
 

13.753 
רשות "לעניין זה ; אלא אם כן הוא אזרח ישראל, לא יתמנה אדם עובד המדינה ברשות הביטחון

, המועצה לביטחון לאומי,  ולתפקידים מיוחדיםהמוסד למודיעין, שירות הביטחון הכללי –" ביטחון
 גוף או יחידה אחרים שעיקר פעילותם ביטחון המדינה או יחסי החוץ שלה שקבעה הממשלה וכן

 .שר הביטחון או שר החוץ, פי הצעת ראש הממשלה-בהודעה שפורסמה ברשומות על
 משרד הביטחון,  ויחידות הסמך שלומשרד ראש הממשלהנקבע כי , בהתאם להחלטת הממשלה

 .הם רשות ביטחון לעניין החוק האמור, ויחידות הסמך שלו
 )14.7.2002  מיום 2225. החלטת ממ שלה  מס(
 ))ג (16' ס, ל"החוק הנ(
 )7/סה(
 

  משכורת- 13.76
 

13.761 
תשלום סמלי אינו . אלא בתשלום משכורת, למשרה שלפי טיבה היא צמיתה, לא יתקבל אדם לשירות

 .נחשב כמשכורת לעניין זה
 

  פעילות מפלגתית- 13.77
 

13.771 
יכול , ושלא נבחר כחבר הכנסת, צוג בכנסתי באחת מרשימות המועמדים אשר זכתה ליאדם ששמו נכלל

 ומעלה בדירוג המינהלי או למשרה 22להציג את מועמדותו למשרה פנויה בשירות המדינה שדרגתה 
 .רק אם התפטר מרשימת המועמדים) 42.341כפי שמוגדרת בפסקה (בדרגה מקבילה 

 )28/נז(
 
 

13.751 - 13.771
  סייגים לקבלת עובדים ותקופת ניסיון- 13פרק 

___________________________________________________________________________

6.3.2005 https://www.prisha.co.il/



  תקופת ניסיון- 13.8
 

 תקופת ניסיון  13.82/  הוראות כלליות 13.81
 תקופת ניסיון  13.83/ לעובד מחוץ לשירות 

 איוש משרתו של 13.84 /  מתוך השירותלעובד
 תקופת  13.85/ עובד שנמצא בתקופת ניסיון 

 הניסיון בשירותי הביטחון
 

  הוראות כלליות- 13.81
 

13.811 
 :הגדרות )א(
 

משרדיים בהתאם -בין/ובד שזכאי להתמודד במכרזים פנימייםע
 ;ועובר למשרה אחרת בשירות המדינה, )ב(11.411להוראות פסקה 

 "עובד מתוך השרות" -
 
 

 ;עובד שאינו עובד מתוך השירות
 

 "עובד מחוץ לשירות" -
 

תקופת עבודתו הראשונה של מועמד שנבחר למשרה פנויה 
עובד לתפקיד אליו הוא נבחר במהלכה נבחנת התאמתו של ה

 . ידו-והמבוצע על

 "תקופת ניסיון" -

 

פרק , 02.5פרק משנה ( במשרות אמון  םעובדיחלות על ככל העובדים למעט  פרק משנההוראות  )ב(
מתמחים , )18.2פרק משנה (מינוי בפועל , )18.1פרק משנה (עובדים במילוי מקום , )02.6משנה 

 ;)23.112פסקה (רים ברפואה 'וסטז) 24.16סעיף (בעריכת דין 
 או סעי ף  13.82האחראי יודיע למועמד על היותו בתקופת הניסיון ועל משכה  לפי הוראת סעיף  )ג(

13.83; 
, )34.3פרק משנה (ותקופת שירות מילואים , )א(33.338תקופת חופשת לידה בהתאם לפסקה  )ד(

 ;  יילקחו בחשבון לעניין מניין תקופת הניסיון
 ;  מקנה לעובד זכות קבועה למשרה ולתנאי העבודה הנגזרים ממנהתקופת הניסיון אינה )ה(
 בהתאם במשך כל תקופת הניסיוןלתפקיד עובד השל בחון את התאמתו להממונים על האחראי ו )ו(

לקיים שיחות משו ב  על הממונה הישיר במהלך התקופה . 1.10' לאבני הדרך בהנחיית נציב מס
למנהל היחידה או ולמסור על כך דיווח בכתב , עם העובד על תפקודו והתקדמותו בעבודה

בהתאם עובד בתקופת הניסיון ומשוב של  ההערכעל הממונה למלא גיליונות , כמו כן . לאחראי
 .13.832- ו13.824להוראות פסקאות 

 
  תקופת ניסיון לעובד מחוץ לשירות- 13.82

 
13.821 

, להלן) ב(למעט רופאים כאמור בנסמן  ,תקופת ניסיון של עובד מן החוץ בכל דרגה ובכל דירוג )א(
לקיצור אלא אם הוחלט על פיטורי העובד ואינה ניתנת , בתפקיד אליו נבחרתהיה שנתיים 
 ;82.22בהתאם לסעיף 

פי תקנו ת  -רופא מתמחה המועסק על.  חודשים12ים תהיה  ניסיון של עובד בדירוג הרופאתקופת )ב(
תקופת הניסיון שלו בהתמחות נמשכת , 1973-ג"התשל) אישור תואר מומחה ובחינות(הרופאים 
 הארכה כאמור טעונה הסכמת העובד ;אלא אם הוארכה עקב החלפת תחום ההתמחות, שנתיים
 ;בכתב

 קליני ת  מיקרוביולוגיה, ריאות הציבורב, רפואת המשפחה,  הניסיון למתמחים בהרדמהקופתת )ג(
 ;וכימיה קלינית היא שנה אחת

אם נסיבות המקר ה ;  תהייה שנתיים-  ד-תקופת ניסיון של עובד מחקר באחת הדרגות ה  )ד(
ללא צורך באישור נציבות , רשאי האחראי להאריך את תקופת הניסיון בשנה, מצדיקות זאת
 ;עובד בכתבהארכה כאמור טעונה הסכמת ה; שירות המדינה
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רשאי האחראי להביא בחשבון את תקופת העסקתו במשרה טרם מינויו  , מונה עובד למשרתו כדין )ה(
 ;ובלבד שחלה רציפות בין שתי התקופות, כאמור לצורך חישוב תקופת הניסיון

תקופת ההעסקה טרם מינויו של העובד למשרתו דרך קבע תובא בחשבון לצורך קביעת דרגתו  )ו(
ובלבד שחלה רציפות בין  , לצורך קידומו לדרגה הבאה במתח הדרגות במשרתולאחר מינויו וכן 
 .שתי התקופות

 

13.822 
, נתקבל לעבודה מועמד מלשכת השיקום למילוי משרה השמורה לנכה מלחמה או למילוי משרה אחרת

לתקנות העסקת נכ י  ) ב(6לא תיתן לשכת השיקום הודעת תעסוקה על אותו מועמד בהתאם לתקנה 
 .אלא לאחר שעבר המועמד את תקופת הניסיון בהצלחה ,1951-א"התשי, המלחמ

 
13.823 

אחרי שהשלים את תקופת , שינוי ארגונינתקבל בחזרה לשירות עובד שפוטר לרגל צמצומים או  )א(
 לתפקידים דומיםותפקידי משרתו החדשה , בטרם חלפה שנה מיום גמר שירותו, הניסיון שלו

 ;משך תקופת הניסיון שלו שלושה חודשים, אך במשרד אחר, יובהם היה מועסק לפני פיטור
 ;אין מינויו מותנה בתקופת ניסיון, נתקבל העובד באותו משרד ולאותה משרה )ב(
 .13.832 ,13.831בכל יתר המקרים יחולו על העובד הוראות פסקאות  )ג(
 

13.824 
. תקופת הניסיוןמהלך פיטורי עובד בתקופת הניסיון תקפים אם נמסרה לעובד הודעת פיטורים ב )א(

כך שתקופת ההודעה המוקדמת לפי , עוד מועדיש לפעול ככל הניתן למסירת ההודעה לעובד מב
. תסתיים לא יאוחר מתום תקופת הניסיון, 2001-א"חוק הודעה מוקדמת לעובד ומעביד התשס

 ; בהתאם להוראות החוק האמור, עביד לוותר על עבודתו בפועל של העובדהמהמעביד רשאי 
   . 13.5ראה פרק משנה , שהוא בעל עבר פלילי על עובד בתקופת ניסיון )ב(

 
 

 לעובד מתוך השירות תקופת ניסיון - 13.83
 

13.831 
על אפשרות חישוב תקופת מינויו (  שישה חודשיםהינו מתוך השירותתקופת ניסיון של עובד  )א(

  ;)24.519ון ראה פסקה על משכורת בעת תקופת ניסי ()18.285 ראה פסקה - כתקופת  ניסיון בפועל
רשאי האחראי להאריך את תקופת , ככל שיש לאחראי ספק בדבר התאמתו של העובד למשרה )ב(

שלא תעלנה על שישה חודשים במצטבר , לעיל) א(הניסיון לתקופות נוספות על האמור בנסמן 
הארכת תקופת הניסיון לפי פסקה זו מותנית ).  חודשים12 הכל תקופת הניסיון לא תעלה על בסך(

גם בהסכמת האחראי של המשרד , ואם הועבר העובד ממשרד אחר,  בכתבבהסכמת העובד
 ;שהעובד הועבר ממנו

על עובד מתוך השירות שנבחר למשרה אחרת בשירות המדינה באחת הדרכים לגיוס עובדים  )ג(
 -) א(כאמור בנסמנים , תחול תקופת הניסיון לעובדים מתוך השירות, )11.9רק משנה פ(מבחוץ 

 ;לעיל) ג(
לאחר שהשלים בתפקידו ונבחר לתפקיד אחר , עובד מן החוץ שנתמנה לתפקיד בשירות המדינה )ד(

, ובטרם השלים את תקופת הניסיון בת השנתיים, )ב(11.411 חודשים כקבוע בפסקה 18הנוכחי 
תקופת הניסיון שנותרה לעובד מהתפקיד  : ופת הניסיון בתפקיד האחר כדלקמןיהיה משך תק

 .בצירוף תקופת ניסיון לעובד מתוך השירות כאמור בסעיף זה, הנוכחי
13.832 

 לרבות תקופת הארכה , או במהלכהבתום תקופת הניסיון, עובד רשאי לחזור למשרתו הקודמת )א(
 גם -ב אל האחראי ואם הועבר ממשרד אחר  תופנה בכתת העובד בקש).ג(13.822 לפי פסקה

 ;לאחראי של המשרד האחר
חייב האחראי להחזירו לא יאוחר מחודש ימים מיום קבלת , ביקש עובד לחזור למשרתו הקודמת )ב(

 ;בקשת העובד
פי  -יצוין בפירוש כי הדבר נעשה על, ודעה על שינויים בשיבוץ בעת החזרתו למשרתו הקודמתבה )ג(

 .לעיל) א(סמן בקשת העובד כמפורט בנ
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13.833 
יאשר האחראי  , 1.10'  בהתאם להנחיית נציב מסבהצלחה את תקופת הניסיוןמתוך השירות בר עובד 

העובד לא עבר . ממועד תחילת תקופת הניסיוןלמפרע את שיבוצו הסופי במשרה החדשה דרך קבע 
 .יוחזר למשרתו הקודמת,  את תקופת הניסיוןבהצלחה

 
 

 וש משרתו של עובד שנמצא בתקופת ניסיון אי- 13.84
 

13.841 
אייש את המשרה  לניתן ,  במהלך תקופת הניסיון במשרתו האחרת-למשרה אחרת עובד נתמנה 

ראה פרק משנה  (מילוי מקום  , )18.2ראה פרק משנה (מינוי בפועל הטלת תפקיד ובדרך של שהתפנתה 
ע  תוך יידוע המועמדים שאיוש המשרה דרך קב10.232או באחת הדרכים המנויות בפסקה , )18.1

 .מותנה בהתפנותה דרך קבע
 

13.842 
מותנה , שממלאה הקודם נמצא בתקופת ניסיון במשרה אחרת, מינויו דרך קבע של עובד למשרה פנויה

ובכך כי  , שממלא המשרה לשעבר וכן העובד עברו את תקופת הניסיון בהצלחה במשרותיהם, בכך
לא עמד אחד מהם בתקופת . ר לקבלת המשרה דרך קבע"העובד עמד בתנאים המצוינים בתקשי

 .לא יתמנה העובד למשרה הפנויה, הניסיון
 
 

13.843 
'  יחולו במהלך תקופת הניסיון של עובד ב, שנבחר למשרה אחרת' למשרת עובד ב' נבחר עובד א
 :הכללים האלה

'  יאושר סופית מינויו דרך קבע של עובד א-עברו שני העובדים בהצלחה את תקופת הניסיון  )א(
 ';  של עובד בבמשרתו 

 יחזור לתפקידו הקודם אם מדובר בעובד מתוך השירות או  -את תקופת הניסיון ' לא עבר עובד א )ב(
 ; אם מדובר בעובד מחוץ לשירות13.835יפוטר לפי הוראות פסקה 

יוחזר לתפקידו  ' עובד א. לתפקידו הקודם'  יחזור עובד ב-את תקופת הניסיון ' לא עבר עובד ב )ג(
 אם מדובר 13.835עובד מתוך השירות או יפוטר בהתאם להוראת פסקה הקודם אם מדובר ב
 ;בעובד מחוץ לשירות

אך לא עבר העובד האחר בהצלחה את תקופת , עבר העובד החדש בהצלחה את תקופת הניסיון )ד(
רשאי האחראי להעביר את העובד החדש למשרה פנויה אחרת . הניסיון במשרתו החדשה
ודרישותיה אינן גבוהות מהדרגה ומהדרישות של המשרה שדרגתה , במשרדו או במשרד אחר
יפוטר , שאליה אפשר להעביר את העובד החדש, אין משרה כאמור. אליה נתקבל העובד החדש

 .למרות שעבר בהצלחה את תקופת הניסיון, 13.835העובד לפי פסקה 
 

  תקופת הניסיון בשירותי הביטחון- 13.85
 

13.851 
 ; יחולו על עובדי שירותי הביטחון ויחולו הוראות סעיף זההוראות פרק משנה זה לא  )א(
 תקופת הניסיון בשירותי הביטחון לעובד מן החוץ במשרה בתקן -תקופת ניסיון לעובד מן החוץ  )ב(

, הנה חמש שנים עם אפשרות להאריכה לתקופה נוספת של שנה, המיועדת להעסקה בכתב מינוי
 ; מטעמים שירשמו ובהסכמת העובד בכתב

לקבוע  , במקרים חריגים ומטעמים שירשמו, אגף משאבי אנוש בשירותי הביטחון רשאיראש 
 ;   לעובד תקופת ניסיון קצרה יותר ובלבד שלא תפחת משנתיים

 תקופת הניסיון בתפקיד לעובד קבוע בשירותי -תקופת ניסיון לעובד מתוך שירותי הביטחון  )ג(
, להאריכה לתקופה נוספת של שנהעם אפשרות , הביטחון המתמנה למשרה פנויה הנה שנה
 .מטעמים שירשמו ובהסכמת העובד בכתב

 )  2008-ח"התשס, )העסקה ל תקופת ניסיון במשרות המיועדות  להעסקה בכת ב מ ינוי( הכללי תקנו ת  שירו ת  הבי ט חון (
 )5/עא)(9/עו(
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 נוהל העסקת עובד במשרה תקנית עד לתום תקופת - 14 פרק
 הניסיון

 זה מובאים נהלים להעסקת עובד במשרה  בפרק
נהלים אלה  . תקנית עד לתום תקופת הניסיון

ים על העסקת עובד במעמד קבוע ועל  חל
 .העסקת עובד לפי חוזה מיוחד

  הוראות כלליות- 14.1
 

 תנאים  14.12/  הגדרת מועמד למינוי 14.11
 חוות דעת - החזרת עובדים 14.13/ מוקדמים 
 ומסמכים

 
  הגדרת מועמד למינוי- 14.11

 
14.111 

אשר , העומד להיות מועסק במשרה תקנית,  מועמד מן החוץ-הוראות פרק זה חלות על מועמד למינוי 
פי כתב מינוי ובין א ם  -בין אם יועסק על, 11.9נתקבל לעבודה באחת מן הדרכים המנויות בפרק משנה 

 .פי חוזה מיוחד-יועסק על
 

14.112 
ורש את  כ ל חייב להודיע למועמד להעסקה לפי פרק זה במפ, או מי שהוסמך לכך על ידיו, האחראי

 .בדרגתו או בדירוגו, בעת כניסתו לשירות ובכל מקרה של שינוי במעמדו, זכויותיו כעובד המדינה
 

  תנאים מוקדמים- 14.12
 

14.121 
הפעולות המפורטות בפרק זה יבוצעו לאחר שהוכח כי המועמד למינוי מילא אחר כל התנאים והסייגים 

 ).13.75 ראה סעיף -למעט תנאי אזרחות ישראלית  (13- ו12, 11המנויים בפרקים 
 

14.122 
אם סבורים נציבות שירות המדינה או האחראי של המשרד כי בגלל  , 14.121למרות האמור בפסקה 
 כאשר -אין לדחות קבלת מועמד למינוי עד לאחר עמידתו במבחנים ובבחינות , דחיפות השירות הנדון

אם (, מותר,  או עד לקביעה שהוא כשיר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה-הוא חייב בהם 
,  לעשות את הפעולות המפורטות בפרק זה, )13- ו12, 11נתמלאו כל שאר התנאים המנויים בפרקים 

לפני שעמד המועמד למינוי במבחנים ובבחינות ולפני שנקבע אם הוא כשיר מבחינה רפואית לשרת 
 .במשרה הנדונה

 )38'  ס, 1959-ט '' התשי, )מינויים(חוק שירות המדינה (
 

  חוות דעת ומסמכים-חזרת עובדים  ה- 14.13
 

14.131 
שלא הועסק בינתי י ם , אדם שהועסק בעבר באותו משרד) אף במעמד ארעי(רוצה אחראי לקבל לשירות 

יפנה אל נציבות שירות המדינה בבקשה לחוות , ופוטר מטעמי משמעת או חוסר יעילות, במשרד אחר
, מספר הזהות שלו,  המלא של המועמד לשירותבפנייה יציין האחראי את שמו; דעה על העסקתו מחדש

האחראי איננו רשאי להעסיק מועמד כזה לפני קבלת . מקום העסקתו הקודם וסיבת הפסקת שירותו
 . מדינהחוות הדעת האמורה מנציבות שירות

 
14.132 

שפוטר או שהתפטר , אדם שהועסק בעבר במשרד אחר) אף במעמד ארעי(רוצה אחראי לקבל לשירות 
ויבקש ממנו להודיע מה הייתה סיבת , יפנה אל אחראי המשרד בו הועסק המועמד בעבר, ירותמהש

,  בפנייה יציין האחראי את שמו המלא של המועמד; וחוות דעת על העסקתו מחדש, הפסקת עבודתו
האחראי אינו רשאי להעסיק מועמד כזה לפני קבלת הידיעות  ; מספר הזהות שלו ומקום העסקתו הקודם

עותקים מהפנייה לפי פסקה זו . הדעת האמורות מהאחראי של המשרד שהעסיקו בעברוחוות 

14.111 - 14.132
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 .ומהתשובה עליה יישלחו אל נציבות שירות המדינה
 

14.133 
יבקש האחראי המעסיק אותו , שהועסק בעבר במשרד אחר ופרש מהשירות, נתקבל במשרד עובד

כרטיסיו ואת תיקיו האישיים של להעביר את , מחדש מהאחראי במשרד שהעסיק את העובד בעבר
 .93.15השמורים בהנהלת המשרד וביחידה שהעסיקו אותו בהתאם להוראות סעיף , העובד

 
 

14.133
 נוהל העסקת עובד במשרה תקנית עד לתום תקופת הניסיון - 14פרק 
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 ידי העובד- מילוי טפסים והצהרות על- 14.2
 

 התחייבות לשמירת  14.22/  שאלון אישי 14.21
 קביעת זכאים לתשלום במקרה  14.23/ ידיעות 

  הצהרה על רכוש14.24/ ירה פט
 

  שאלון אישי- 14.21
 

14.211 
השאלון יועבר  ).2201מדף (מועמד למינוי ימלא בכתב יד ברור ובדייקנות את טופס שאלון אישי 

ידי בודק מתחום משאבי אנוש המקבל -ללמנהל היחידה בה יועסק המועמד לאחר שייבדק ויאושר ע
 .את המועמד לעבודה

 
14.212 

ימלא בכתב יד ברור  בדייקנות , ומעלה)   4(טחוני הוא  מרמת סודי ישסיוו גה  הב, מועמד למינוי למשרה )א(
2210דף מ (טחוןילצורכי  סיווג בשאלון אישי את טופס  14.211 בנוסף לטופס האמור בפסקה, ובשלמות

  בת  זוג  וימסור א ותם  במעטפה חתומה למנה ל /ושני  תצלומים של בן יצרף לו  שני  תצלומים שלו , )
 אם     המדינהשל   נציבות שירות  או  ללשכות  המחוזיות , היחידה העומדת להעסיקו אם  המכרז ה וא פני מי

 ;המכרז הוא  פומבי
 ;טחון בלבדירכי בוטופס השאלון י שמש לצ )ב(
יעבירו את  טופס השאלון  בתוך  מעטפה ,  חו זיות של  נציבות  שירות  המדינהמנהל היחידה א ו הלשכ ות המ )ג(

 . ול א ישאירו  עותק ממנו ביחידה, טחון המוסמכות לש ימושן בלבדיחתומה לבדיקת רשויות  הב
 )20/שס(
 
  התחייבות לשמירת ידיעות- 14.22

 
14.221 

עובד מתחום משאבי אנוש שהמועמד  . כולל הצהרה על שמירת ידיעות) 2201מדף (טופס שאלון אישי 
לאחר , יקפיד כי המועמד יחתום בנפרד על סעיף זה בסופו, למינוי מילא בפניו את השאלון האמור

 .1977-ז"התשל, חוק העונשיןשקרא את ההוראות המודפסות בשוליו והמבוססות על 
 

  קביעת זכאים לתשלום במקרה פטירה- 14.23
 

14.231 
עובד מתחום משאבי אנוש יביא לידיעת המועמד למינוי את ההוראות בדבר קביעת בני משפחה 

 ).84.13ראה סעיף (הזכאים למשכורת ולתמורת ימי חופשת מנוחה 
 

  הצהרה על רכוש- 14.24
 

14.241 
 הגדרה

 .  המשנה ל נציב שירות המדינה-הממונה על הצהר ות  רכוש  : בסעיף זה
עובד המועסק במשרה בשירו ת המדינה שד ר גת התקן  הצמודה לה היא בא חת הדרגות  או  הדירו גים    )א(

,  1959-ט "התשי, )מינויים(חוק שירות המדינה פי -חי יב על, המפורטים מטה או המתמנה למשרה כאמור
,   )הצהר ה  על רכוש) (מינויים(תקנות שירות המדינה   שבתוספת לטופסלהגיש הצהרה   על רכוש בהתא ם ל

 . 2008-ח"התשס
 : להלן הדר גות  וה דירוגים

                הדירוג                הדרגות
 המינהלי   ומעלה24
 ר"המח  ומעלה45
 המהנדסים  ומעלה45
 נא יםהנדסאים וטכ  ומעלה45
 עיתונאים  ומעלה45
 משפטנים  ומעלה6א

14.211 - 14.241
  נוהל העסקת עובד במשרה תקנית עד לתום תקופת הניסיון- 14פרק 

___________________________________________________________________________
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14.241 - 14.246 
  נוהל העסקת עובד במשרה תקנית עד לתום תקופת הניסיון- 14פרק 

_____________________________________________________________________
 

                הדירוג                הדרגות
 פרקליטים  ומעלה6א
 מ"מ ועמ"בכ  ומעלה6א
 רוקחים  ומעלה5א

 רופאים  ומעלה11
 עובדים סוציאליים  ומעלה1א

 רופאים וטרינ רים  ומעלה11
לפי רשימת  (א ומעלה

 תפקידים הנמצאת אצל
 )הממונה על הצהרות רכוש

 עובדי מחקר

 עובדי הוראה  מנהל אגף ומעלה
 עובדי שירות ה ביטחון  א גף ומעלהראש

 )5/עא(
-או עובד משרד החוץ שמשכורתו משתלמת על ,עובד המועסק בחוזה שכר כולל או חוזה אישי

 ; לעניין החוק היא דרגת התקן הצמודה למשרתו-פי דרג 
 :חובת ההצהרה על רכוש לא חלה על עובד המועסק באחד מהדירוגים להלן

,  ט ביטחון "מקצ, ט"מקצ, רפואיים- פארה,טכנאים, מרפאים בעיסוק, פיזיוטרפיסטים, רנטגנאים
 .ואהסטודנטים לרפ+ סטודנטים 

פי  -וכן אם על, העובד יגיש את ההצהרה בתוך שישים ימים מיום שהתמנה למשרה )ב(
ובכל מקרה תוך  שישים ימים מיו ם  , שיקול דעתו חל שינוי משמעותי בתוכן הצהרתו

 ; כהונתו או   מתום כל ארבע שנים לכהונתו במשרה זו או במשרה אחרת
אם סבר , ו הממונה על הצהרות  רכושרשאי נציב שירות המדינה א, לעיל) ב(על אף נסמן  )ג(

להאריך את המועד להגשת הצהרה על הרכוש לתקופה  , כי  נסיבות העניין מצדיקות זאת
 . שלא  תעלה על שישים ימים נוספים

     )מינויים(חוק שירות המדינה ()) א(4, 2, 1'  ת, 2008-ח "התשס,  )הצהרה על רכוש) (מינויים(תקנות שירות המדינה (
 

14.242 
לרבות התדפיסים שנדרש לצרף בהתאם למפורט , על רכוש בתאם לתוספת לתקנות  טופס ההצהרהאת 

יש להגיש  ) 'ג וכו"דוחות לעמית מקופ, תדפיס תיק השקעות בניירות ערך, תדפיסי חשבון בנק(בטופס 
 .)2224מדף (בתוך מעטפה המיועדת לכך 

 
14.243 

כי ההצהרה נ ערכה או ה וגשה  בהתאם  לקבוע  הממונה על הצהרות  רכוש  בנציבות שירות המ דינה רשאי לבד וק 
רש אי , מצא הממונה על הצהרות רכ וש כי ה הצהרה  לא נער כה או לא הו גש ה בהתאם לקבוע  בתקנות. בתקנות

 .  שלא  יעלה על  שלושים ימים,  הוא לדר וש מהעובד המצהיר לתקן את הצהרתו   תוך פרק זמן  סביר שיקצוב לו
 ))ב(4'  ת, 2008-ח "התשס,  )הצהרה על רכוש) (מינויים(תקנות שירות המדינה (
 

14.244 
 ; במאגר מידע שהו קם לשם כך בנצ יבות שירות המ דינהההצהרות על רכ וש תישמרנה   )א(
 המדינה ול א יגלו  כ ל   נציב שירות  המדינה והממונה   על הצהרות  רכו ש ישמרו  על סו דיות הצהרות  ע ובדי )ב(

פי בקשתו של  העובד המצהיר או אם ה ורה ב ית המשפט או אב בית -אלא בהסכמתו או על, פרט מהם
הדין למשמעת של עובדי המדינה שנית ן לגל ות  פרטים מתוך ההצהרה לאחר  ששקל את מידת הפגיעה 

 . הכרוכה בפרטיו ת במתן החלטה כאמור
 ) 6, 5'   ת,2008-ח "  התשס,)הצהרה על רכוש) (מינויים(תקנות שירות המדינה (

 
14.245 

ולא חר    , אם לדעתו נסיבות העניין מצדיקות זאת, רשאי, או מי שהסמיך לכךנציב שירות המדינה  )א(
כללים  אל ה או  סטייה מהם   לבדוק  אי  קיום , התייעצות עם ה יועץ המשפטי לממשלה או  בא  כוחו

 ;  בידי עובד המדינה
יעביר את העניין לטיפול היועץ המשפטי  , ראה נציב שירו ת המדינה כי קיים חשד לעבירה פלילית )ב(

 . לממשלה
 ) 7'  ת, 2008-ח "הת שס, )רכושהצהרה על ) (מינויים(תקנות שירות המדינה (        

14.246 
חל לדעתו    למעט לעניין החובה  להגיש  הצהרה   אם  , עובד המפר חו בתו לפי תקנות   אלה עובר  עבירת משמעת

 .שינוי משמעותי  בהצהרתו
   )16/סט ()8'   ת,2008-ח "  התשס,)ה על רכושהצהר) (מינויים(תקנות שירות המדינה (
 

18.10.2010 
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 ידי המשרד- מילוי טפסים על- 14.3
 

 מתן  14.32/  אישור השאלון האישי 14.31
הרשאה   מתן 14.33/ הרשאה להעסקה לשעה 

 להעסקה לשעה בתקופת ניסיון
 

  אישור השאלון האישי- 14.31
 

14.311 
עליו לעמוד על כך שהמועמד   ;לא יקבל מנהל יחידה הצהרות ממועמד למינוי מבלי לבדוק את נכונותן

על סמך תעודו ת  , מנהל היחידה יבדוק. למינוי יציג תעודות מהימנות המוכיחות את אמיתות הודעותיו
 טופס אם נכונים הפרטים שהעובד מסר בשאלון האישי, קוריים שהמציא המועמד למינויומסמכים מ

 .ויאשר את נכונותם בחתימתו בעמוד האחרון של כל עותקי הטופס, 14.21בהתאם לסעיף , )2201מדף (
 

14.312 
,  או תושב קבע בישראל שהוא אזרח ישראלי)2201מדף ( טופס הצהיר המועמד למינוי בשאלון האישי

 או רישיון לישיבת או תעודת זהות בה מצוינת אזרחותו הישראלית, יציג דרכון ישראלי שלו בר תוקף
יציין מנהל היחידה את הדבר בעמ וד  , ל"את אחד מהמסמכים הנהציג המועמד למינוי . אלקבע בישר

 .האחרון של כל עותקי השאלון האישי
  )7/סה(

 
 

14.313 
וישמור את , )2201מדף (אישי טופס מנהל היחידה יעביר לאחראי שלושה עותקים מטופס השאלון ה

ושאר שני , עותק אחד של טופס השאלון האישי יישאר במשרד הראשי. העותק הרביעי ביחידה
 ). 14.32 ר אה  סעיף( לשעההעותקים יועברו אל נציבות שירות המדינה בצירוף העתק ההרשאה להעסקה 

 :לעותקים הנשלחים לנציבות שירות המדינה יצרף מנהל היחידה
אם המועמד למינוי הוא נכה  (11.923העתק ממכתב ההפניה של לשכת השיקום לפי פסקה  )א(

או העתק מהאישור ששלחה לשכת השיקום לפי  ) מלחמה שנתקבל באמצעות לשכת השיקום
 .11.925ה פסק

 
  מתן הרשאה להעסקה לשעה- 14.32

 
14.321 

נוי ונוכח שאכן יקיבל האחראי או מי שהוסמך לכך על ידו את טופס השאלון האישי של מועמד למ
יתן האחראי או מי שהוסמך על ידו הרשאה להעסקה י, קיימים התנאים המוקדמים לקבלתו לשירות

 ).2260מדף  (לשעה טופס
יציין האחראי או מי שהוסמך לכך על ידו , לעובד המתקבל ללא מכרז פומבי, בהרשאה להעסקה לשעה

ר עליה  "וכן יציין את מספר הפסקה בתקשי, בהערה שבטופס כי אין מילוי המשרה טעון עריכת מכרז
 .מבוסס הפטור ממכרז

 . דרגתו ומשכורתושעל פיו נקבעות, בהרשאה להעסקה לשעה לנהג יצוין ותקו המקצועי
 .תצוין חלקיות העסקתו בהרשאה להעסקה לשעה הנוגעת אליו, מיועד עובד להעסקה חלקית

 .02.351  ראה פסקה-ל "על זכויות סוציאליות של עובד כנ
אין להוציא הרשאה להעסקה לשעה לעובד המועסק על בסיס ארעי או על בסיס חוזה מיוחד כל עוד  

 .נהלים נגדו חקירה או דיון בקשר להאשמה משמעתית או פליליתמת
אם השתכנע כי החקירה או הדיון מתמשכים  , נציב שירות המדינה רשאי לאשר הרשאה להעסקה כאמור

 זמן רב וכי בנסיבות העניין מן הראוי שלא לעכב את מתן ההרשאה
 )38' ס, 1959-ט '' התשי, )מינויים(חוק שירות המדינה (
 )64/נב(
 

14.322 
 :פי הוראות אלו-בהרשאה להעסקה לשעה יקבע האחראי את דרגת המועמד למינוי על

 ומטה של הדירוג המינהלי או בדרגה מקבילה  17עמד המועמד למינוי להתקבל למשרה בדרגה  )א(
 ;אה לשעה דרגה זמנית לפי הכללים הבאיםיקבע האחראי בהרש, בדירוגים המקצועיים

6.3.2005 

14.311 - 14.322
  תקנית עד לתום תקופת הניסיון נוהל העסקת עובד במשרה- 14פרק 

___________________________________________________________________________
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שהמועמד  ,  הדרגה הנמוכה שבהן-והוצמדו לה כמה דרגות , נכללה המשרה הנדונה בתקן .1
 ;לדעת האחראי, עשוי להיות משובץ בה

תיקבע הדרגה הזמנית לפי האמו ר  , 22הייתה המשרה כלולה ברשימת המשרות שבפרק  .2
 .באותו פרק

 ומעלה של הדירוג המינהלי או בדרגה מקבילה  18עמד למינוי להתקבל למשרה בדרגה עמד המו )ב(
 ;12.419תקבע דרגתו בעקבות המכרז בהתאם לפסקה , בדירוגים המקצועיים

הסמכות לקביעת דרגותיהם של עובדי המחקר בדירוג עובדי המחקר היא ועדת דירוג עליונה  )ג(
וועדה פנימית בכל מוסד מחקר או בכל קבוצה של ) 23.347ראה פסקה  (1א -לגבי דרגות א ו

 ).23.346ראה פסקה (ב ועד בכלל - 2מוסדות מחקר לגבי דרגות ה 
 )12/נד(

 
14.323 

 יום לאח ר 30ד ידי האחראי יפה לשישה חודשים או ע-כוחה של הרשאה להעסקה לשעה שניתנה על
או עד נתינת המינוי  , קביעת כושרו הרפואי של המועמד למינוי וקבלת תוצאות המבחנים והבחינות

 .הכל לפי התאריך המוקדם יותר. למועמד
 ומטה בדירוג המינהלי 19כאשר המועמד למינוי הוא עובד המתקבל למשרה אשר צמודה לה עד דרגה 

את , לפי הנסיבות, שאי האחראי להאריך לתקופה מוגבלתאו דרגה מקבילה בדירוגים המקצועיים ר
אם השתכנע כי העיכוב בסיום הבדיקות  , תוקפה של ההרשאה להעסקה לשעה מעבר לשישה חודשים

בהרשאה יציין האחראי את . המבחנים והבחינות לא היו באשמתו של המועמד למינוי, הרפואיות
תוקפה של ההארכה יפוג בכל מקרה בתום . בחינותהמבחנים וה, סיום הבדיקות הרפואיות-הסיבות לאי

או עם ,  יום לאחר קביעת כושרו הרפואי של המועמד למינוי וקבלת תוצאות המבחנים והבחינות30
 .הכל לפי התאריך המוקדם יותר, נתינת כתב המינוי למועמד למינוי

קופה ארוכה מוסמכת נציבות שירות המדינה לתת הרשאה להעסקה לשעה לת, לכל שאר העובדים
 יום לאחר קביעת כושרו הרפואי וקבלת 30ובלבד שלא יהיה כוחה יפה לאחר , משישה חודשים

הכל לפי התאריך המוקדם , או לאחר נתינת כתב המינוי למועמד למינוי, תוצאות המבחנים והבחינות
אמו ר אחראי הרוצה להאריך את תוקף ההרשאה להעסקה לשעה ליותר משישה חודשים לעובד כ; יותר
 .יפנה במועד מוקדם בבקשה אל נציבות שירות המדינה, לעיל

 )39' ס , ל ''החוק הנ(
 )28/נז(
 

14.324 
עותק אחד ממנו יישלח למחלקת הכספים  ; המקור של טופס ההרשאה לשעה יישלח למועמד למינוי

יחד עם  , עותק שני יישלח לנציבות שירות המדינה, ) של מס ההכנסה101ס בצירוף טופ(של המשרד 
ועותקים נוספים יישמרו ביחידה ) 14.313ראה פסקה (שני העותקים של השאלון האישי וצירופיהם 

 .ואצל האחראי
ישתמש ,14.323האריך האחראי את תוקפה של הרשאה להעסקה לשעה לתקופה מוגבלת לפי פסקה 

הטופס יופץ לפי רשימת התפוצה המפורטת ". הארכת תוקף"שבראשו ייכתב ) 2260מדף (בטופס 
 .לעיל

 
14.325 

יין בהודעתו את  ויצמינהל הרכב הממשלתייודיע האחראי מיד על העסקתו ל, היה המועמד למינוי נהג
 .שידרוש המינהל, את תאריך התחלת העסקתו וכן כל פרט אחר המתייחס לנהג, שם הנהג

 
  מתן הרשאה להעסקה לשעה בתקופת ניסיון- 14.33

 
14.331 

וכן מסקנות הבדיקה הרפואית , נתקבלו מסקנות חיוביות של המבחנים והבחינות של המועמד למינוי
תן האחראי הרשאה להעסקה יי,  מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונהונמצא המועמד למינוי כשיר

 יום ושלא תסתיימנה 60-לתקופות שלא תארכנה כל פעם יותר מ) 2662מדף (לשעה בתקופת ניסיון 
 ).13.83ראה סעיף (מאוחר מתום תקופת הניסיון של המועמד למינוי 

 
14.332 

 על האחראי לבדוק את מידת התאמתו של המועמד למינוי למשרתו ולקבל  ,לפני הארכת כל הרשאה
 .תופסק עבודתו, לא נראה לאחראי כי המועמד למינוי מתאים למשרתו. חוות דעת מהממונים עליו

 
14.333 

 .93.45  ראה סעיף-על נוהל הערכת עובד בתקופת הניסיון 
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ובד במשרה תקנית בתום תקופת  נוהל העסקת ע- 15 פרק
 הניסיון

 זה מובאים נהלי העסקת עובד במשרה  בפרק
נוהל העסקת עובד  : תקנית בתום תקופת הניסיון

נוהל העסקת ; פי כתב מינוי-במשרה תקנית על
פי חוזה מיוחד אם  -עובד במשרה תקנית על

העובד נתקבל מלשכת העבודה או לאחר מכרז  
עון אישור  פומבי או למשרה שהמינוי לה ט

 תקנית  במשרהנוהל העסקת עובד ; הממשלה
 .אם העובד נתקבל ללא מכרז פומבי

 פי כתב מינוי- נוהל העסקת עובד במשרה תקנית על- 15.1
 

 הוצאת כתב 15.12/  בקשה לכתב מינוי 15.11
 נוהל 15.13/ מינוי בידי נציב שירות המדינה 

 מתן הצהרת אמונים  15.14/ הוצאת כתב מינוי 
 טקס מתן הצהרת האמונים ומסירת 15.15/ 

  ביטול כתב מינוי15.16/ כתב המינוי 
 

  בקשה לכתב מינוי- 15.11
 

15.110 
בעת כניסתו , חייב להודיע למועמד להעסקה את כל זכויותיו כעובד המדינה, מנהל משאבי אנוש )א(

ייחס לעובד מועמד  האמור לעיל מת. בדרגתו או בדירוגו, לשירות ובכל מקרה של שינוי במעמדו
 ;לעבודה שדרגתו אינה גבוהה מדרגת מנהל משאבי אנוש

יודיע על כך האחראי , ל שדרגתו גבוהה מדרגת מנהל משאבי אנוש"לגבי מועמד להעסקה כנ )ב(
 .למועמד

 )64/נב(
 

15.111 
והמועמד למינוי עומ ד , )93.45ראה סעיף (החליט אחראי לאשר את העסקת מועמד למינוי בשירות 

ראה (פי חוזה מיוחד -והוא אינו נמנה עם המועמדים למינוי שיועסקו על, לסיום את תקופת הניסיון שלו
 .ידי נציבות שירות המדינה או האחראי-יוצא לו כתב מינוי על) 15.21סעיף 

 בדירוג המינהלי  25- ו24, 23בדרגות המנהל הכללי של המשרד יחתום על כתבי מינוי לעובדים 
 .ובדרגות המקבילות בדירוגים המקצועיים

 בדירוג המינהלי  22- ו21, 21 20, ,19האחראי של המשרד יחתום על כתבי מינוי לעובדים בדרגות 
 .ובדרגות המקבילות בדירוגים המקצועיים

 18ינוי לעובדים בדרגות יחתום על כתבי מ, מנהל מחלקת משאבי אנוש של המשרד או ביחידת הסמך
 .מינהלי ומטה ובדרגות המקבילות בדירוגים המקצועיים

 יחתום על כתבי מינוי למנהלים הכלליים או לבעלי תפקידים בדרגה מקבילה  המדינהנציב שירות
 .למנהל כללי

 )28/נז(
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15.112 
ימלא האחראי , מועמד למינויבמקרים בהם מוסמכת נציבות שירות המדינה בלבד להוציא כתב מינוי ל

מקור הטופס ישלח אל . במקור ושני עותקים חתומים על ידו) 2290מדף (טופס בקשה לכתב מינוי 
עותק אחד יישמר  .  יום לפני תום תקופת הניסיון של המועמד למינוי30נציבות שירות המדינה לפחות 

 למקור הנשלח לנציבות שירות אצלו והעותק השני יישמר ביחידה שהמועמד למינוי עומד להתמנות
 ).14.243ראה פסקה ( תצורף המעטפה המכילה את ההצהרה על הרכוש המדינה

יצרף האחראי לטופס , הועסק המועמד למינוי במעמד ארעי מיד לפני תחילת היותו מועמד למינוי
ת הסמך על התקופה בה שולם  הבקשה לכתב מינוי אישור ממחלקת הכספים של המשרד או של יחיד

 ).2258מדף (זכויות מקרן ביטוח ,  האישור יינתן בטופס שירות ארעי;למועמד למינוי שכר כעובד ארעי
סק מועמד מוע. תצוין חלקיות העסקתו בבקשה לכתב מינוי, מיועד מועמד למינוי להעסקה חלקית

 ).יב (16.511ראה פסקה , למינוי בכמה משרדים
כל עוד מתנהלים נגדו , אין להוציא כתב מינוי לעובד המועסק על בסיס הרשאה להעסקה לשעה

 .החקירה או דיון בקשר להאשמה משמעתית או פלילית
נע כי החקירה אן הדיון מתמשכים זמן אם השתכ, נציב שירות המדינה רשאי להוציא כתב מינוי כאמור

 .רב וכי בנסיבות העניין מן הראוי שלא לעכב את מתן כתב המינוי
 )49/נא(
 
 

15.113 
ת אזרחות ישראלית או לא נרשם בשאלון האישי של מועמד למינוי אישור מנהל היחידה על הצגת תעוד

יציין זאת , ל"ומנהל היחידה הודיע לאחר מכן על הצגת התעודה או הדרכון כנ, דרכון ישראלי בר תוקף
 .ידי האחראי במקום המתאים-מנהל משאבי אנוש או מי שהוסמך לכך על

 )64/נב(
 
 

15.114 
ישלח הבקשה לכתב מינוי לא ת, בבחינות ובבדיקה רפואית, הועסק מועמד למינוי בטרם עמד במבחנים

, אלא לאחר שהגיעו למשרד תוצאות חיוביות של המבחנים והבחינות וכן תוצאות הבדיקה הרפואית
למקור של טופס הבקשה . לפיהן נמצא המועמד למינוי כשיר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה

 לתוצאות הבחינות אתוכן תצוין האסמכ, לכתב מינוי יצורף עותק אחד של תוצאות הבדיקה הרפואית
 .והמבחנים של המועמד למינוי

 
15.115 

-ג"התשי, חוק החניכותפי הצהרת חניכות בהתאם ל-המועסקים על, צעיר-היה מועמד למינוי עובד
יערוך מנהל משאבי , ותבמקצועות שהוכרזו לצורך אותו חוק כמקצועות שיירכשו בדרך חניכ, 1953
במקרים אלה לא תוגש ;  לחוק11ידי האחראי הצהרת חניכות לפי סעיף -או מי שהוסמך לכך על, אנוש

 .בקשה לכתב מינוי ולא יוצא כתב מינוי
 ) 11' ס, 1953 – ג"ה תשי, חוק החניכות(
 )64/נב(
 

 ת כתב מינוי בידי נציב שירות המדינה הוצא- 15.12
 

15.121 
נציב שירות המדינה יחתום על כתב מינוי למנהלים כלליים של משרדים ולבעלי תפקיד בדרגה מקבילה  

 .למנהל כללי
 בקשה לכתב מינוי בצרוף מעטפה המכילה את ההצהרה על רכוש בהתאם  המדינהקיבל נציב שירות

 . יבדוק אם מתקיימים במועמד למינוי כל התנאים למינויו14.24לסעיף 
 )1.8.1990(ן "אב התש-מנחם ' י: תחולה(
 )43/נ(
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15.122 
,  שירות המדינה בקשה לכתב מינוישבנוגע אליו קיבל נציב, אם אין מניעה להעסקת המועמד למינוי

כתב המינוי יוצא במקור . ידי מתן כתב מינוי-ימנה אותו נציב שירות המדינה להיות עובד מדינה על
 .ובארבעה העתקים

 .על כתב המינוי של נציב שירות המדינה יחתום ראש הממשלה
שדרגתו מקבילה למנהל  תן נציב שירות המדינה למנהל הכללי או לבעל תפקיד יבנוסף לכתב המינוי י
מכתב בו יודיע לו שהממשלה ממנה אותו לשרת כמנהל כללי או  , ידי הממשלה-כללי ומונה לכך על
 .לתפקיד כאמור לעיל

לאחר חתימת , מכתב זה יינתן גם לאדם שלא נמנה קודם עם עובדי המדינה ונתמנה להיות מנהל כללי
 ).17ראה פרק (חוזה מיוחד אתו 

 
15.123 

 .מי שמוסמך לחתום על כתב מינוי יקבע את דרגתו הקבועה של העובד בעת הוצאת כתב המינוי
רואים אותה כאילו צמודה לה הדרג ה  , משרה שצמודות לה בתקן יותר מדרגה אחת, לצורכי פסקה זו
תן לעובד  כי תינ המדינהאולם אם המליצה ועדת הבוחנים או החליטה נציבות שירות. הנמוכה שבהן

לאחר שהוכיח העובד את יעילותו בתקופת , דרגה גבוהה מהנמוכה שבין הדרגות הצמודות למשרה
לקבוע את הדרגה המדינה רשאית נציבות שירות , ונתמלא תנאי זה, ))ב(14.322ראה פסקה (הניסיון 

 .הגבוהה למפרע מיום קבלת העובד למשרה
 :למרות האמור לעיל

הסמכות לקביעת דרגותיהם של עובדי המחקר במסגרת דירוג עובדי המחקר היא בידי ועדת  )א(
והיא נעזרת בוועדות משנה בכל מוסד מחקר או בכל קבוצה של מוסדות מחקר  , דירוג עליונה

 ;23.34ראה סעיף 
 ;21.131 ראה פסקה -קביעת דרגה לבעלי תואר שני בדירוגים מקצועיים  )ב(
  .21.141 ראה פסקה -קביעת דרגה לבעלי תואר שלישי בדירוגים המקצועיים  )ג(
 )10/נח(
 

15.124 
, )ב(13.452ראה פסקה (סויג מועמד למינוי כמתאים מבחינה רפואית לשירות במשרה המוצעת בלבד 

 :תב המינוי שלו המלים הבאותתיווספנה בכ
תהיה העברתך לעיסוק , כפי שנקבע בבדיקה הרפואית בעת קבלתך לשירות, כתוצאה ממצב בריאותך"

רק לאחר אישור , אשר לביצועו נדרשת כשירות בריאותית שונה מזו הנדרשת לביצוע עיסוקך הנוכחי
 ".לשכת הבריאות המחוזית

 
15.125 

שמצב בריאותו של מועמד למינוי הוא לקוי , סוד הבדיקה הרפואיתעל י, מצאה ועדה רפואית )א(
תיווספנה , ונציבות שירות המדינה קבעה שיש להתנות עמו כי שירותו לא יישא זכות לגמלאות

 :בכתב המינוי שלו המילים הבאות
או קבעה  (קבע הרופא , על סמך הבדיקה הרפואית שנבדקת בעת קבלתך לשירות המדינה"

" הודעה על מצב בריאות לקוי"לפי המפורט בטופס , כי מצב בריאותך לקוי) יתהוועדה הרפוא
_______   א שר שלחה לך לשכת הבריאות המחוזית ונקבעו לך ______מיום'_____ מס

חוק שירות המדינ ה  משום כך מותנה עמך כי שירותך לא יישא זכות לגמלאות לפי . אחוזי נכות
, אם תפרוש מן השירות כתוצאה ממצב בריאותך הלקוי, 1970-ל"תשה, ]נוסח משולב[) גמלאות(

 .או עקב כל סיבוך או תוצאה ממנו, ל"לפי המפורט בטופס הנ
ר בעניין " האמור וכן בכפיפות להוראות התקשיחוק ל94התנאה זו היא בכפיפות לנאמר בסעיף 

 ".זכויות עובד
לא יותנה , אשר מצב בריאותו נמצא לקוי, )13.451כפי שהוא מוגדר בפסקה (, "נכה מלחמה"

 ;אם מצב בריאותו הלקוי קשור בנכותו, עמו כי שירותו לא יישא זכות לגמלאות
והיה מבוטח , סמוך ורצוף להעברתו לקביעות,  או על פי חוזה מיוחדעובד שהועסק במעמד ארעי )ב(

רשמנו לפנינו כי זכויותיך לגמלאות בגין שירותך "יירשם בכתב המינוי בהערות , "מבטחים"ב
יישמרו בהתאם לתנאי ההסכם שנחתם ______ עד יום______ מיום* בחוזה מיוחד/ הארעי 

 ;"מ"ביטוח סוציאלי של העובדים בע מוסד ל-" מבטחים"בין הממשלה לבין קרן 
רשמנו לפנינו  : "יירשם בכתב המינוי, )לעיל) ב(כאמור בנסמן (עובד שלא היה מבוטח במבטחים  )ג(

 "._____עד _____ מיום* חוזה מיוחד / את העסקתך במעמד ארעי 
 .מחק את המיותר ∗
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15.126 
ראש היחידה הרפואית לעובדי פי ממצאי הבדיקה הרפואית שהועברו ל-קבעה ועדה רפואית על

 13.424פי ממצאי הבדיקה הרפואית כי מצב בריאותו של חייל שהועבר כאמור בפסקה -או על, המדינה
 :יחולו ההוראות הבאות בדבר זכויותיו של החייל לגמלאות בשירות המדינה, הוא לקוי

 ואין 85 כשירות לעניין זכויות לגמלאות לפי פרק ל"צהנחשב שירותו של החייל בשירות הקבע ב )א(
נוסח  [ 1959 -ט "תשיה, )תגמולים ושיקום(חוק הנכים החייל זכאי לדמי נכות או לתגמולים לפי 

 ;לא יותנה עמו כי שירותו לא יישא זכות לגמלאות, ]משולב
אך , 85 כשירות לעניין זכויות לגמלאות לפי פרק ל"צהנחשב שירותו של החייל בשירות הקבע ב )ב(

נוסח [ 1959-ט"תשיה, )תגמולים ושיקום(חוק הנכים כות או לתגמולים לפי החייל זכאי לדמי נ
יותנה עם החייל כי שירותו לא יישא זכות לגמלאות אם יפרוש מן השירות כתוצאה , ]משולב

 ;ותו הלקוי או עקב כל סיבוך או תוצאה ממנוממצב בריא
יותנה עם החייל כ י  ,  כשירות לעניין פרק זהל"צהלא נחשב שירותו של החייל בשירות הקבע ב )ג(

 .שירותו לא יישא זכות לגמלאות כאמור לעיל
 

15.127 
רפואית שהועברו לראש היחידה הרפואית לעובדי פי ממצאי הבדיקה ה-על, קבעה ועדה רפואית

כי מצב בריאותו של שוטר או סוהר שהועבר כאמור , פי ממצאי הבדיקה הרפואית-או על, המדינה
אם יפרוש מן השירות  , לא יותנה עמו כי שירותו לא יישא זכות לגמלאות,  הוא לקוי13.425בפסקה 

 ;אלא באחד המקרים הבאים, הלקוי או עקב כל סיבוך או תוצאה ממנוכתוצאה ממצב בריאותו 
 ;בעת תחילת שירותו כשוטר או כסוהר הותנה עמו כי שירותו לא יישא זכות לגמלאות )א(
 לדמי נכות או  שירות בתי הסוהר או ממשטרת ישראלהשוטר או הסוהר זכאי בעת פרישתו מ )ב(

או לפי חוק שירות בתי הסוהר , 1955-ו"תשטה, )נכים ונספים(חוק המשטרה לתגמולים לפי 
 ;1960-ך"תשה, )נכים ונספים(

חזר ,  הוא זכאי לקצבת פרישה85.756שוטר או הסוהר חלות הוראות הרישא של פסקה על ה )ג(
 .לשירות וקצבתו משתלמת לו בנוסף למשכורתו

 
15.128 
 13.452ראה פסקה (שיש להגביל את זמן שירותו של המועמד למינוי , על יסוד הבדיקה הרפואית, נקבע

אלא תוארך ההרשאה להעסקה לשעה שלו עד לסוף התקופה שצוינה , לא יינתן לו כתב המינוי, ))ד(
 .בתוצאות הבדיקה הרפואית

 
15.129 

, פי חוזה מיוחד מיד לפני תחילת היותו מועמד למינוי-הועסק המועמד למינוי במעמד ארעי או על
 .פי חוזה מיוחד-ו עלתצוין בכתב המינוי התקופה שבה הועסק במעמד ארעי א

ושירותו במקום עבודתו הקודם , )11.6ראה פרק משנה (הועבר לשירות המדינה חייל שוטר או סוהר 
, )28.231ראה פסקה (לעניין קצובת הבראה ונופש , )85.161ראה פסקה (נחשב כשירות לעניין גמלאות 
יצוין , )33.337ראה פסקה (ותשלום חופשת לידה ) 33.111ראה פסקה (חישוב מכסת חופשת מנוחה 

 .הדבר בכתב המינוי שלו
 

  נוהל הוצאת כתב מינוי- 15.13
 

15.131 
ימלא , 15.111 העובדים המנויים בפסקה אם אין כל מניעה להעסקתו של המועמד למינוי הנכלל בסוגי

 .בהתאם להוראות שבטופס ויחתום עליו) 2293מדף (המוסמך את הטופס כתב מינוי 
, היה כתב המינוי מיועד לעובד . תצוין חלקיות העסקתו בכתב המינוי, מיועד העובד להעסקה חלקית

וראות בדבר קבלה או התקדמות במסלול קידום החייב להציג תעודה על סוג מקצועי בהתאם לה
 :את המשפט הבא, יוסיף המוסמך לכך בעותק כתב המינוי הנשלח אל נציבות שירות המדינה, במשרתו

 ". והרווחהמשרד העבודהמטעם ...... בסוג ..... במקצוע........... ' ל הציג בפני תעודת מקצוע מס"הנ"
 )1.8.1990(ן "מנחם  אב התש' י: תחולה(
 )43/נ(
 

15.132 
שירות המדינה יישלח לנציבות , לאחר שהעובד חתם עליו, עליו חתם המוסמך לכך, עותק כתב המינוי

נציבות שירות המדינה ). 14.243ראה פסקה (בצירוף המעטפה המכילה את טופס ההצהרה על רכוש 
רשאית להורות למי שחתם על כתב המינוי לתקן או לבטל את כתב המינוי תוך שישה חודשים מיום 

 .בהתאם להוראותאם התברר כי כתב המינוי לא נערך או לא הוצא , קבלת העותק
 )64/נב(
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15.133 

יתנה עמו , שמצב בריאותו של המועמד למינוי לקוי, על יסוד בדיקה רפואית, מצאה ועדה רפואית
במקרה זה ישתמש בטופס כתב . האחראי כי שירותו לא יישא זכות לגמלאות עקב מצב בריאותו הלקוי

 ).2296מדף ) (מוגבל גמלאות(מינוי 
 

15.134 
 .ידי האחראי- חלות גם כאשר כתב המינוי ניתן על15.129 עד 15.123סקאות הוראות פ

 
  מתן הצהרת אמונים- 15.14

 
15.141 

למסור הצהרה כי ישמור אמונים למדינת ישראל , לפני שיימסר לו כתב המינוי, מועמד למינוי חייב
 )."הצהרת האמונים" –להלן (באמונה כל חובה המוטלת עליו כעובד המדינה ולחוקיה וימלא ביושר ו

 )34'  ס, 1959-ט '' התשי, )מינויים(חוק שירות המדינה (
 

15.142 
או שהוא בעל  ' אמועמד למינוי שתפקידו או שדרגתו אחת הדרגות בדירוג המינהלי המופיעות בטור 

יצהיר הצהרת אמונים בפני שר או בפני עובד המדינה כמפורט , דרגה מקבילה בדירוגים המקצועיים
 :'בטור ב

 'טור א                          'טור ב
 מנהל כללי והמוקבלים לו בדרגה שר

ר המזכירות "מנהל מחוז ויו,  ומעלה17דרגה  מנהל כללי
  והספורט התרבות,משרד החינוךהפדגוגית ב

 16 עד דרגה 15דרגה  אחראי או מנהל יחידת סמך
 או דרגה , בדירוג המינהלי15עובד שדרגתו 

 מקבילה בדירוגים המקצועיים
  או דרגה נמוכה ממנה14דרגה 

ותו בתקנות  ר המזכירות הפדגוגית כמשמע"יו
 1956-ז"תשיה, )סדרי הפיקוח(חינוך ממלכתי 

 חבר המזכירות הפדגוגית,  מרכז-מפקח 

מנהל מחוז כמשמעותו בתקנות חינוך ממלכתי 
 מנהל מוסד חינוך ,1956-ז"תשיה, )סדרי הפיקוח(

, חוק לימוד חובהרשמי כמשמעותו ב
 1959-ט"תשיה

מפקח או מפקח המחוז והמקבילים לו ומנהל 
 ח"ומדריכי של, גננות,  מורים:מוסד חינוכי

 )1'  ת, 1981-א "התשמ, )הצהרות אמונים) (מינויים(תקנות שירות המדינה (
 )28/נז(
 

15.143 
 בדירוג  15שדרגתו , מנהל כללי של משרד יקבע חלוקה אזורית של משרדו ויסמיך בכל אזור עובד

 בדירוג המינהלי ובדרגות נמוכות 14לקבל הצהרת אמונים ממועמדים למינוי בדרגה , המינהלי לפחות
 .ממנה

להסמיך מספר עובדים   - אם הנסיבות מחייבות זאת -רשאי המנהל הכללי , קיימות במשרד יחידות סמך
כן יסמיך המנהל בכל אזור עובד אחד או . ל כמספר יחידות הסמך הפועלות באותו אזור"נוספים כנ

אם נבצר ממקבל ההצהרות הקבוע לקבל את , יותר שיקבלו את הצהרת המועמדים למינוי באזור
 .רצוי שהעובדים שיוסמכו לפי פסקה זו יהיו עובדי המשרד. ההצהרות

 )22/נח(
 

15.144 
ל עקב  "שיובטח חיסכון מרבי בזמן ובהוצאות אש,  ייקבעו כך15.143פי פסקה -תחומי האזורים על

 .מסירת הצהרת אמונים של מועמדים למינוי
 

15.145 
כן . צהרת אמונים ייעשו בתיאום עם העובדים שיוסמכו לקבל ה15.143ההסדרים המתוארים בפסקה 

 .ימים ושעות שמועמדים למינוי יוכלו להצהיר בהם את הצהרתם, בתיאום אתם, ייקבעו מראש
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15.146 
 פסקה מבוטלת

 )6/סה(
 

  טקס מתן הצהרת האמונים ומסירת כתב המינוי- 15.15
 

15.150 
ייערך באולם או בחדר גדול טקס ההצהרה ומסירת כתב , נתקבל במשרד כתב מינוי למועמד למינוי

אך אסור להשהות את , רצוי שהטקס ייערך לכמה מועמדים למינוי בבת אחת). "הטקס"–להלן(המינוי 
 בהם  יום מאז נקבע כושרו הרפואי ונתקבלו תוצאות המבחנים והבחינות30הטקס יותר מאוחר מאשר 

 .עמד המועמד למינוי
 )39'  ס, 1959-ט '' התשי, )מינויים(חוק שירות המדינה (
 

15.151 
 –להלן (15.143הטקס ייערך על ידי העובד המוסמך לקבל את הצהרת האמונים על פי הוראות פסקה 

מנהל היחידה ועובדים , הממונה הישיר על המועמד למינוי, ככל האפשר, וישתתפו בו") הטקסעורך "
הטקס ייערך במקום עבודתו של עורך הטקס או במקום עבודתו של המועמד למינוי או , בכירים אחרים
 .בעת ביקור עורך הטקס במקום, במקום קרוב לו

 
15.152 

 את הפרטים עליו ועל עורך הטקס בטופס הצהרת אמונים היחידה המעסיקה את המועמד למינוי תמלא
הטופס יימסר לעורך הטקס ביחד עם כתב המינוי המיועד למועמד למינוי לפני  ). נספח לכתב מינוי(

 .תחילת הטקס
 

15.153 
את המועמד בפני עורך הטקס , או עובד אחר במשרדו, בתחילת הטקס יציג הממונה על המועמד למינוי

אחר כך יסביר עורך הטקס בקיצור . בשמם ובתוארם, והם יוצגו בפניו, עובדים הנוכחיםובפני שאר ה
מבצע החוק ומוציא לפועל את הוראות , את מעמדו המיוחד של העובד בהיותו משרת הציבור

דברי עורך הטקס יותאמו לאופי משרתו של   .כן יעמוד על האחריות המוטלת על העובד; הממשלה
 .המועמד למינוי

 
15.154 

ימסור לו את טופס הצהרת האמונים  , יבקש עורך הטקס מן המועמד למינוי לקום, לאחר סיום דבריו
יחתום על  , ת/אני מתחייב: המועמד למינוי יענה .ויקרא בפניו את נוסח ההצהרה המובא בטופס
 .ההצהרה ויחזיר את הטופס החתום לעורך הטקס

 
15.155 

לא יימסר לו כתב מינוי והוא ייראה כמתפטר מן השירות , צהרהסירב המועמד למינוי למסור את הה
 .הודעה על סיום שירותו תישלח לנציבות שירות המדינה. ולא יהיה זכאי להטבות פרישה

 
15.156 

המקור , ימסור לו עורך הטקס את כתב המינוי, הצהיר מועמד למינוי את ההצהרה וחתם בטופס
בזאת יסתיים , כל העותקים של כתב המינוי ויחזירם לעורך הטקסהמועמד למינוי יחתום על . ועותקיו

 .המקור של כתב המינוי יישאר בידי העובד ;תהליך המינוי של העובד
 

15.157 
וימסור את  , במקום המיועד לכך, יחתום עורך הטקס על טופס ההצהרה של העובד, לאחר סיום הטקס

, העובד או לעובד אחר של המשרד שנוכח בטקסהטופס ואת עותקי כתב המינוי לממונה הישיר על 
 ;טופס ההצהרה יתויק בתיקו האישי של העובד ביחידה. והוא יעבירם לתעודתם

העותק השני  , העותק הראשון של כתב המינוי החתום בידי העובד יישלח לנציבות שירות המדינה
 האישי של העובד העותק השלישי יישמר בתיקו, יישמר בתיקו האישי של העובד בלשכה הראשית

 .העותק הרביעי יועבר למחלקת הכספים של המשרד, ביחידה
 

15.158 
יפסיק  ) 14.122ראה פסקה (ואם כבר הועסק , לא יועסק, סירב מועמד למינוי לחתום על כתב המינוי

 .ההודעה על סיום העסקתו תישלח לנציבות שירות המדינ. האחראי מיד את העסקתו
 

24.2.2005 
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15.159 
ס את טופס  קיחזיר עורך הט, סירב מועמד למינוי למסור את ההצהרה או לחתום על כתב המינוי

את מקור כתב המינוי ואת עותקיו לממונה הישיר על המועמד למינוי או לעובד אחר של , ההצהרה
 .כתב המינוי על עותקיו יישלחו לנציבות שירות המדינה. המשרד שנכח בטקס

 
  ביטול כתב מינוי- 15.16

 
15.161 

,  או שנפלה בו טעות , )15.111לפי פסקה (ידי מי שהוסמך לכך -כתב מינוי שהוצא עקב טעות על )א(
צדדית לעובד באמצעות האחראי או מנהל -רשאית נציבות שירות המדינה לבטלו בהודעה חד

 ;תותוך שישה חודשים מיום הוצא, משאבי אנוש
ותיקון , התברר במועד מאוחר יותר מהאמור לעיל כי נפלה טעות בפרטים הרשומים בכתב המינוי )ב(

רשאית נציבות שירות המדינה לתקנו לאחר שתינתן לעובד הזדמנות , הטעות יהיה לרעת העובד
יכריע לגבי , או מי שהנציב הסמיך לצורך זה, נציב שירות המדינה. להעלות בכתב את טענותיו

 . הטעות ותוצאותיותיקון
 )15/נו(

 
15.162 

 . ישלח לאחראי של המשרד הנוגע בדבר15.161עותק מהודעת הביטול לפי פסקה 
 

15.163 
 .כאילו לא הוצאיראו את כתב המינוי , ל"נשלחה הודעת ביטול כנ
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 פי חוזה מיוחד- נוהל העסקת עובד במשרה תקנית על- 15.2
 

פי  - המקרים בהם יש להעסיק עובד על15.21
 נוהל  15.23/ חוזה מיוחד במשרה תקנית 

פי חוזה מיוחד במשרה תקנית  -העסקת עובד על
 או חובת המכרז  11.912כהגדרתה בפסקה 

ור הפומבי וכן עובדים שמינוים טעון איש
פי  - נוהל העסקת עובד על15.24/ הממשלה 

 ובתחוזה מיוחד במשרה תקנית הפטורה מח
/  הארכת חוזה מיוחד 15.25/ מכרז פומבי 

  שינויים בחוזה מיוחד15.26
 

 פי חוזה מיוחד במשרה תקנית- המקרים בהם יש להעסיק עובד על- 15.21
 

15.210 
אלא על פ י  , פי כתב מינוי-שרה תקנית לא עליש להעסיק עובד במ, במקרים המנויים בסעיף זה )א(

לעניי ן  (אם העובד מתקבל מלשכת העבודה ללא מכרז פומבי או במכרז פומבי , חוזה מיוחד
 ;)16.418ראה פסקה , העסקת עובד במשרה תקנית בפחות משליש משרה

 ;13.11מפורטים בסעיף , הסייגים החלים על עובד כאמור )ב(
 ;15.24-15.25בסעיפים מפורט , פי חוזה מיוחד במשרה תקנית-נוהל העסקת עובד על )ג(
 .02.35ראה סעיף , פי חוזה מיוחד-על זכויות סוציאליות של עובדים המועסקים על )ד(
 

15.211 
מלאו , לרבות עבודה במעמד עובד ארעי,  אשר בתחילת עבודתו בשירות המדינה,מועמד למינוי )א(

פי חוזה מיוחד עד הגיעו -יועסק על,  שנה ויום אחד64 שנה ויום אחד אך טרם מלאו לו 55לו 
חוק שירות  ושירותו זה לא יישא זכות לגמלאות לפי 82.510פרישה כמשמעו בפסקה לגיל 

 ;1970-ל"תשה, ]נוסח משולב[) גמלאות(המדינה 
 ))1(2, )1(1'  ת, 1960-ך "ת שה, )חוזה מיוחד(, )מינויים(תקנות שירות המדינה (

,  שנה55א יחולו על עובד אשר התקבל לעבודה בשירות המדינה שגילו מעל הוראות פסקה זו ל )ב(
ואשר עד  , 82.44 עד 82.41לגביו נחתם הסכם שמירת זכויות פנסיה בהתאם להוראות סעיפים 

;  יחדסיקיםר עשר שנות שירות אצל שני המעיצבו 82.510פרישה כמשמעו בפסקה הגיעו לגיל 
 .15.111עובד כאמור יקבל כתב מינוי בהתאם לפסקה 

 )13/סז(
 

15.212 
וכן עובד ,  שנה ויום אחד64ו אשר בתחילת עבודתו בשירות המדינה מלאו ל, מועמד למינוי )א(

פי חוזה מיוחד לתקופות  -יועסק על,  שנה ויום אחד64שבשעת חידוש חוזה מיוחד אתו מלאו לו 
 ;שלא תעלינה על שנה אחת בכל פעם

חוק שירו ת  במשך תקופת החוזה המיוחד לא יישא שירותו של העובד זכות לגמלאות לפי  ) ב(
 .1970-ל"תשה, ]נוסח משולב[) גמלאות(המדינה 

 ))1(2, )1(1' ת , ל ''התקנות הנ(
 

15.213 
, )מינויים(חוק שירות המדינה ל) ב(16למשרה שלא חלות לגביה הוראות סעיף מועמד למינוי  )א(

פי חוזה מיוחד לתקופה -יועסק על,  או תושב קבע בישראלשאינו אזרח ישראל, 1959-ט"התשי
הכול לפי , שלא תארך יותר משנה אחת מתאריך העסקתו או משלוש שנים מיום הגיעו לישראל

 ;התקופה הארוכה
לתקופה שלא תארך יותר  , פי החלטת נציב שירות המדינה- עלחוזה מיוחד זה ניתן להארכה )ב(

או כ י  , אם סבור נציב שירות המדינה כי שירותו של העובד חיוני למדינה, משנתיים בכל פעם
 ;תוך אותה תקופה או רישיון לישיבת קבע העובד עומד לקבל אזרחות ישראל

חוק שירו ת  מלאות לפי במשך תקופת החוזה המיוחד לא יישא שירותו של העובד זכות לג )ג(
  .1970-ל"תשה, ]נוסח משולב[) גמלאות(המדינה 

 ))3(2, )5(1'  ת, ל"התקנות הנ(
 )7/סה(
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15.214 

לארץ לפני תום שישה חודשים מהתחלת העסקתו -מועמד למינוי אדם שיישלח לעבודה קבועה בחוץ
חוזה מיוחד זה אינ ו  . פי חוזה מיוחד לתקופה שלא תארך יותר מארבע שנים-יועסק על, בשירות המדינה
 .ניתן להארכה

 ))6(2, )14(1' ת , ל ''התקנות הנ(
 

15.215 
יועסק לפי חוזה מיוחד , 02.501ת נבחר כהגדרתו בפסקה מועמד למינוי שיועסק כעובד לשכ )א(

ראה   (הכול לפי התקופה הקצרה, הנבחר או עד סיום כהונת ידי הנבחר -שתיקבע עללתקופה 
 ; )02.5פרק משנה 

חוק שירו ת  פי -במשך תקופת החוזה המיוחד לא יישא שירותו של העובד זכות לגמלאות על )ב(
ציאליות ועל הזכות לגמלאות על זכויות סו( 1970-ל"תשה, ]נוסח משולב[) גמלאות(המדינה 

 ).02.353ראה פסקה 
 ))4(2, )16(1' ת , ל ''התקנות הנ(

 
15.216 

יועסק לפי חוזה מיוחד , 02.611ל כהגדרתו בפסקה "כעובד לשכת מנכמועמד למינוי שיועסק  )א(
,  ל"ל או מוקבל מנכ"או עד סיום כהונת המנכ ל"ל או מוקבל מנכ"המנכ ידי-שתיקבע עללתקופה 

 ;)02.6פרק משנה ראה (הכל לפי התקופה הקצרה 
חוק שירות פי - במשך תקופת החוזה המיוחד לא יישא שירותו של העובד זכות לגמלאות על )ב(

על זכויות סוציאליות ועל הזכות לגמלאות  (1970-ל"תשה, ]נוסח משולב[) גמלאות(המדינה 
 ).02.353ראה פסקה 

 ))4(2, )17(1' ת , ל ''התקנות הנ(
 )6/עד(

 
15.217 

  .17ראה פרק , על מועמד למינוי שהממשלה החליטה למנותו מנהל כללי
 

15.218 
 ראה פסקה  -פומבי פי חוזה מיוחד כאשר לא נמצא מועמד במכרז -הוראות בדבר העסקת עובד על

12.421. 
 

15.219 
אשר , אדם שאינו כשיר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה ושיועסק לשם שיקומו הבריאותי )א(

פי חוזה מיוחד לתקופות -יועסק על, מילא אחר כל שאר הדרישות בהן חייב מועמד למינוי קבוע
 ;שלא תעלינה על שנה אחת בכל פעם

חוק שירו ת  ך תקופת החוזה המיוחד לא יישא שירותו של העובד זכות לגמלאות לפי במש )ב(
על זכויות סוציאליות והזכות לגמלאות ראה ( 1970-ל"תשה  ,]נוסח משולב [) גמלאות( המדינה 

 ).02.35סעיף 
 ))4(2, )6(1'  ת, ל"התקנות הנ(

 
 11.912פי חוזה מיוחד במשרה תקנית כהגדרתה בפסקה - נוהל העסקת עובד על- 15.23

 או חובת המכרז הפומבי וכן עובדים שמינוים טעון אישור הממשלה
 

15.231 
 או חוב ת  11.912פי חוזה מיוחד במשרה תקנית כהגדרתה בפסקה -ל עובד עללהלן נוהל העסקה ש

 :ואלה הם, המכרז הפומבי וכן עובדים שמינוים טעון אישור הממשלה
ות אראה פסק( או לאחר מכרז פומבי 11.912 המתקבל למשרה כמוגדר בפסקה 55עובד מעל גיל  )א(

 ;)15.212- ו15.211
 ;)15.213ראה פסקה (אדם שאינו אזרח ישראל המתקבל מלשכת העבודה או לאחר מכרז פומבי  )ב(
חר מכרז פומבי  או לא11.912לארץ בדרגות כמוגדר בפסקה -אדם שיישלח לעבודה קבועה בחוץ )ג(

 ;)15.214ראה פסקה (
 ;)17ראה פרק (מנהל כללי  )ד(
 ).15.219ראה פסקה (אדם המועסק לשם שיקום בריאותי  )ה(

 )5/נב(
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15.232 
יהיה , 15.231מבין העובדים המנויים בפסקה , פי חוזה מיוחד במשרה תקנית-נוהל העסקת עובד על
 : בשינויים הבאים15.1פי כתב מינוי לפי פרק משנה -כנוהל העסקת עובד על

ימסור האחראי למועמד הודעה בכתב כי ) 14.32ראה סעיף (עם עריכת ההרשאה להעסקה לשעה  )א(
 ראה פסקה -ל "על זכויות סוציאליות של עובד כנ( ;פי חוזה מיוחד-הוא עומד להיות מועסק על

02.351(; 
לנציבות שירות המדינה חוזה ישלח האחראי ) 15.11ראה סעיף (במקום בקשה לכתב מינוי  )ב(

אך , עותקיו בידי המועמד להעסקהששת  עותקים וחתום בכל בשישהמיוחד להעסקת עובד ערוך 
תצוין מידת חלקיות המשרה , עומד המועמד להיות מועסק במשרה חלקית. ללא ציון תאריך

 ;חוזהבאחרי תואר תפקיד העובד 
 סעיף התקציב ממנו תשולם משכורתו של חוזה המיוחד יצוין מספר המשרה בתקן במקוםב )ג(

 .המועמד
 

15.233 
 :לחוזה הנשלח לנציבות שירות המדינה יצורף מכתב לווי בו יציין האחראי

 אם רישיון הישיבה שלו בישראל לא פקע ואם לא נאסר על י ו  -אם המועמד אינו אזרח ישראל  )א(
 ;בהתאם לרשום בדרכונו, לעבוד בארץ

 ; הסיבה להעסקה במשרה חלקית- חלקית ואם היא חלקית אם המשרה שלמה או )ב(
תקנות שירות המדינה אגב ציון מספר תקנת המשנה מ, הסיבה המחייבת העסקה לפי חוזה מיוחד )ג(

ראה  (לפיהן מוצעת ההעסקה , ר"שיומספר הפסקה בתק, 1960-ך"תשה, )חוזה מיוחד) (מינויים(
 ).15.235פסקה 

 
15.234 

פי חוזה מיוחד ארוכה מהתקופ ה  -לא תהיה תקופת העסקתו על, לא היה המועמד אזרח ישראל )א(
 ;בה רשאי הוא לשהות במדינת ישראל בהתאם לרשום בדרכונו

- להאריך את החוזה המיוחד אתו על מותר, הוארכה תקופת ישיבתו של המועמד במדינת ישראל )ב(
 .15.25פי הוראות סעיף 

 
15.235 

 של מספרי הלהלן טבל, 15.242 ופסקה )ג(15.233בכדי להקל על מילוי הפרטים הנדרשים לפי פסקה 
 : נסמןוות עם תקנות המשנה הנזכרות באותאפסקה

 הפסקה תקנת משנה סוג חוזה הפסקה תקנת משנה סוג חוזה
 15.211 )1( 1 גיל 16.411 )2( 1 לחץ עבודה

 15.212 )1( 1 גיל 16.412 )2( 1 משימה חולפת
 15.213 )5( 1 לא אזרח 16.413 )2( 1 מילוי מקום

 15.214 )14( 1 לארץ-קבע בחוץ 16.414 )3 (1 חיוני
 15.215 )16 (1 'לשכת שר וכו 16.415 )11 (1 1שירות חוץ 
 15.215 )17 (1  'רב וכולשכת  16.416 )12 (1 2שירות חוץ 
 15.216 )3 (1 חיוני 16.417 )13 (1 3שירות חוץ 

 15.217 )18 (1 ל"מנכ 16.418 )10 (1 פחות משליש
 15.218 )9 (1 לא נמצא במכרז

 16.419 )19 (1 ב"אוצר בארה
 15.219 )6 (1 שיקום בריאות

 )22/סט(
 

15.236 
לאחר חתימת נציב , ייכתב בו התאריך, 15.233נתקבל בנציבות שירות המדינה חוזה מיוחד לפי פסקה 

שאר העותקים יוחזרו , עותק אחד של החוזה יישמר בנציבות שירות המדינה. שירות המדינה עליו
 .לאחראי

 )40'  ס, 1959-ט '' התשי, )מינויים(חוק שירות המדינה (
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.6.2009 
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15.237 
ינהג לפי הוראות  , קיבל אחראי את עותקי החוזה המיוחד חתומים בידי נציב שירות המדינה )א(

כת ב  "כל מקום בו נאמר בסעיפים האמורים ;  בדבר מתן הצהרת אמונים15.15- ו15.14ם סעיפי
 ;"חוזה מיוחד"ייראה כאילו כתוב " מינוי

הצהרת משמעת בנוסח , במקום הצהרת האמונים, ימסור, לא היה המועמד להעסקה אזרח ישראל )ב(
חייב למלא ביושר ובאמונה כל חובה המוטלת עלי כעובד המדינה ולציית לכל  אני מת: דלהלן

 .ידי הממונים עלי-הפקודות וההוראות הניתנות על
 

פי חוזה מיוחד במשרה תקנית הפטורה מחובת מכרז - נוהל העסקת עובד על- 15.24
 פומבי

 
15.241 

 :קנית הפטורה מחובת מכרז פומביפי חוזה מיוחד במשרה ת-בסעיף זה מפורט נוהל העסקת עובד על
 ;)15.215פסקה  ( ורב ראשי סגן שר,לשכת שר )א(
 ;)15.216פסקה  (ל"מנכעובד לשכת  )ב(
 ;)15.218פסקה (פי חוזה מיוחד לאחר מכרז פומבי -מועסק על )ג(
 ).15.219פסקה (אי כושר רפואי פי חוזה מיוחד מחמת -מועסק על )ד(

 )22/סט(
 

15.242 
 ,במשרה תקנית הפטורה מחובת מכרז פומבי, לפי חוזה מיוחד, מבקש אחראי להעסיק אדם )א(

 ;)2201מדף (למלא טופס שאלון אישי , ידרוש מאותו אדם, 15.241כמפורט בפסקה 
רת לפי דירוג או בסוג משרה שבה משתלמת ל משכו"מבקש אחראי להציע לשלם לאדם הנ )ב(

ידרוש ממנו למסור העתקי תעודות המזכות אותו לתוספת ות ק  , תוספת ותק לפי הוותק במקצוע
 ;)24.43ראה סעיף (כאמור והמוכיחות את ותקו במקצוע אם הוא בעל ותק בו 

ללא ציון , האחראי ימלא חוזה מיוחד להעסקת עובד בשישה עותקים וישלח אותם בלתי חתומים )ג(
 בצירוף אחד מעותקי השאלון האישי שמילא -תאריך החתימה אל נציבות שירות המדינה זאת 

אם (העתקי התעודות שמסר להוכחת זכותו לתוספת ותק לפי הוותק במקצוע , המועמד להעסקה
 ;)העסיקו בדירוג או בסוג משרה המזכים לכךמוצע ל

תצוין מידת חלקיות המשרה אחרי תואר משרת , עומד המועמד להיות מועסק במשרה חלקית )ד(
 ;העובד בחוזה

 :כמו כן יצרף האחראי מכתב לוואי בו יציין )ה(
תקנות שירות אגב ציון מספר תקנת המשנה מ, הסיבה המחייבת העסקה לפי חוזה מיוחד .1

לפיהן מוצעת , ר"ומספר הפסקה בתקשי, 1960-ך"התש, )חוזה מיוחד(, )מינויים(המדינה 
 ;)15.235ראה פסקה (ההעסקה 

 ; הסיבה להעסקה במשרה חלקית-ואם היא חלקית , ה או חלקיתאם המשרה שלימ .2
 אם רישיון הישיבה שלו בישראל לא פקע ואם לא נאסר -אם המועמד אינו אזרח ישראל  .3

 ;בהתאם לרשום בדרכונו, עליו לעבוד בארץ
 .הסיבה לפטור ממכרז .4

תו של יצוין מספר המשרה בתקן במקום סעיף התקציב שממנו תשולם משכור, בטופס החוזה )ו(
 .העובד

 
15.243 

ישלח אותו מנהל משאבי אנוש לבחינות או , היה המועמד חייב בבחינות או בבדיקה רפואית )א(
 ;ל אל נציבות שירות המדינה"לבדיקה רפואית או לשניהם מיד לאחר משלוח המסמכים הנ

פי חוזה מיוחד ארוכה מהתקופ ה  -לא תהיה תקופת העסקתו על, לא היה המועמד אזרח ישראל )ב(
 ;בהתאם לרשום בדרכונו, בה רשאי הוא להיות במדינת ישראל

פי הוראות -על, מותר להאריך את חוזהו, הוארכה תקופת ישיבתו של העובד במדינת ישראל )ג(
 .15.25סעיף 

 )64/נב(
 

15.244 
 .24.13בדבר משכורת עובד לפי חוזה מיוחד ראה סעיף 
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15.245 
תשלח נציבות שירות המדינה , חתם נציב שירות המדינה או מי שהוסמך לכך על ידו על החוזה המיוחד

העותק השישי יישמר בנציבות שירות  . ללא ציון תאריך החתימה, לאחראי חמישה עותקים של החוזה
ת התנאים החלים האחראי או מנהל משאבי אנוש יזמין את המועמד להעסקה ויביא לידיעתו א. המדינה

לאחר מכן ימלא המועמד את הטפסים וההצהרות לפי פרק משנה . על העסקתו לפי חוזה מיוחד מסוגו
14.2. 

 )64/נב(
 
 

15.246 
אף אם טרם  , רשאי הוא להעסיק את העובד, קיבל אחראי חוזה מיוחד בחתימת נציב שירות המדינה

חייב .  אם הוא חייב בהן- הרפואית וטרם מסר העובד הצהרה על רכוש נסתיימו הבחינות או הבדיקה
 . יופסק שירותו- יום מתחילת העסקתו 30העובד בהצהרה על רכוש ולא מסר אותה תוך 

 
15.247 

ות ולאחר שנתקבלו תוצאות חיובי,  בהן חייב העובד15.245לאחר ביצוע כל הפעולות המנויות בפסקה 
 בדבר מתן 15.15- ו15.14ינהגו לפי סעיפים , אם הוא חייב בהן, של בחינותיו ושל בדיקתו הרפואית

לא . חוזה מיוחד: ייראה כאילו כתוב, כתב מינוי: כל מקום שכתוב בסעיפים האמורים ;הצהרת אמונים
אני מתחייב  : הצהרת משמעת בלשון זו,  במקום הצהרת האמונים,ימסור, היה המועמד אזרח ישראל

למלא ביושר ובאמונה כל חובה המוטלת עלי כעובד המדינה ולציית לכל הפקודות וההוראות הניתנות  
 .ידי הממונים עלי-על

אל נציבות שירות , מנהל משאבי אנוש ישלח עותק ממסקנות הבדיקה הרפואית של מועמד החייב בהן
 .יד לאחר קבלתןמ, המדינה

הוראות פסקה זו בדבר חובת הצהרת אמונים אינן חלות על מועמד למינוי המועסק על פי פסקה 
 ).פי חוזה מיוחד לאחר מכרז-מועסק על (15.218

 )64/נב(
 
 

15.248 
את המקור  ימסור , יוסיף בהם האחראי את תאריך החתימה, חתם המעמד על עותקי החוזה המיוחד

לעובד וימציא עותק אחד ממנו לנציבות שירות המדינה בצירוף המעטפה המכילה את הצהרת העובד  
 .על רכוש

 
  הארכת חוזה מיוחד- 15.25

 
15.251 

ומבקש אחראי או מי שהוסמך לכך על ידו  , פי חוזה מיוחד הניתן להארכה-היה עובד מועסק על
ויצרף לבקשתו חוזה  ,  יום לפחות לפני תום החוזה30ינה יפנה אל נציב שירות המד, להאריך אותו

 על האחראי לציין בבקשת 15.213פי פסקה -אם מדובר בהארכת חוזה על.  הארכת תוקף -מיוחד 
ההארכה אם העובד עומד לקבל אזרחות ישראל תוך תקופת ההארכה המוצעת ומה הצעדים שנקט 

נציבות שירות המדינה לא  . סביר את הנימוקים לחיוניות שירות העובד למדינהאו י, העובד בקשר לכך
פי  -כל עוד לא נתקבלו בנציבות מסקנות הבדיקה הרפואית של העובד על, תאשר הארכת חוזה מיוחד

 .אם היה העובד חייב בה, 15.247הוראות פסקה 
 )64/נב(
 
 

15.252 
- ו15.23על חתימתו ועל תפוצת עותקיו יחולו הוראות סעיפים ,  הארכת תוקף-חד על מילוי חוזה מיו

 . בשינויים המתאימים15.24
 

15.253 
, 15.251לאחר פנייתו לפי פסקה , קיבל אחראי או מי שהוסמך לכך על ידו אישור להאריך חוזה מיוחד

אף אם טרם קיבל בחזרה את החוזה  , רשאי הוא להמשיך להעסיק את העובד בהתאם לתנאי האישור
 א אסמכת המדינה ישמש אישור נציבות שירות , עד לחתימת החוזה. חתום בידי נציב שירות המדינה
 .לתשלום משכורתו של העובד

תופסק העסקתו של אות ו  , תקופתולהארכת החוזה עד תום המדינה לא נתקבל אישור נציבות שירות 
 )64/נב (.עובד

15.245 - 15.253
 ה תקנית בתום תקופת הניסיון נוהל העסקת עובד במשר- 15פרק 
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  שינויים בחוזה מיוחד- 15.26
 

15.261 
בדרגתו או במשכורתו מותר לבצע בהודעה לעובד , כגון שינוי בתפקידי העובד, שינויים בחוזה מיוחד

ורים אם בחוזה שנעשה אתו נקבע כי מותר לבצע שינויים מהסוגים האמ, מטעם נציבות שירות המדינה
 .בדרך זו

 
15.262 

אולם ; פי חוזה מיוחד היא בידי נציבות שירות המדינה-הסמכות להעלות בדרגה עובד המועסק על
פי חוזה מיוחד במשרה הכלולה בתקן בנסיבות בהן -אחראי רשאי להעלות בדרגה עובד המועסק על

 או  23 ופרק 22פרק , 21 לפי פרק, לו היה מדובר בהעלאה בדרגה של עובד קבוע, היה הדבר בסמכותו
לפי כל הוראה אחרת בתנאי שבחוזה המיוחד שנעשה עם העובד נקבע כי מותר לבצע שינויים מהסוג  

 .האמור בדרך של הודעה לעובד מטעם נציבות שירות המדינה
 .פי האמור לעילהאחראי יודיע לעובד על העלאתו בדרגה ל

 

15.261 - 15.262
  נוהל העסקת עובד במשרה תקנית בתום תקופת הניסיון- 15פרק 
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 נהלי העסקה בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה - 16 פרק
 ובמשרה בלתי תקנית

 זה מובאים נהלי העסקה של עובדים  בפרק
לסוגיהם בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה 

: סוגי העובדים הם. ובמשרות בלתי תקניות
פי -עובדים זמניים ועובדים על, עובדים ארעיים
 כן מובאות בפרק זה  כמו. חוזים מיוחדים

 המועסקים -הוראות בדבר העברת עובדים 
פי  - עלאובעבודה בלתי צמיתה במעמד ארעי 

 . למעמד זמני וקבוע-חוזה מיוחד 

  הוראות כלליות- 16.1
 

 16.12/  עבודה שלפי טיבה אינה צמיתה 16.11
 העסקה  16.13/ תקציב לעבודה בלתי צמיתה 

 16.14/ בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה 
 עובדים בשירות  16.15/ העברת כוח אדם עודף 

 הביטחון
 

  עבודה שלפי טיבה אינה צמיתה- 16.11
 

16.110 
חייב להודיע למועמד להעסקה לפי פרק זה במפורש את  כ ל , או מי שהוסמך לכך על ידיו, האחראי

 .תו או בדירוגובדרג, בעת כניסתו לשירות ובכל מקרה של שינוי במעמדו, זכויותיו כעובד המדינה
 

16.111 
 .02.1ראה פרק משנה , על סוגי העבודות בשירות המדינה ועבודה שלפי טיבה אינה צמיתה

 
  תקציב לעבודה בלתי צמיתה- 16.12

 
16.121 

יקבע בראשית שנת , ידי המנהל הכללי-או האחראי או עובד אחר שהוסמכו לכך על, המנהל הכללי
ליחידות של המשרד או של יחידות הסמך את , לאור הנסיבות והצרכים, ים ומדי פעם בפעםהכספ

להעסקת עובדים בכל אחד מסוגי העבודה שלפי טיבה , תקציבההסכומים שיועמדו לרשותן במסגרת 
פירוט סוגי העבודה שלפי טיבה אינה (ואת המטרות למענן מותר להעסיק עובדים אלה , אינה צמיתה

 ).02.132אה פסקה  ר-צמיתה 
 

16.122 
עותק מהן יישלח לחשב המשרד או יחידת .  יועברו ליחידות הנוגעות בדבר16.121החלטות לפי פסקה 

למטרות ובמסגרת ,  להעסקת עובדים בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתהאוישמש אסמכת, הסמך
 .הסכומים שנקבעו

 
  העסקה בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה- 16.13

 
16.131 

העסקת עובד בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה לאיזו תקופה שהיא טעונה אישור מראש של ח ש ב 
 .המשרד כי למשרד תקציב לעבודה זו

 
16.132 

 :אלה סוגי העובדים המועסקים בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה
 ;16.2ק משנה  ראה פר-עובדים ארעיים  )א(
 ;16.4 ראה פרק משנה -פי חוזים מיוחדים -עובדים על )ב(
 ;16.3 ראה פרק משנה -עובדים זמניים  )ג(
 .16.14 ראה סעיף -עובדים קבועים מתוך כוח האדם העודף  )ד(
 

16.110 - 16.132
  נהלי העסקה בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה ובמשרה בלתי תקנית- 16פרק 
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16.133 
 אם במעמד ארעי ואם לפי חוז ה  -העסקת עובד במעמד זמני או בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה 

 .טעונה אישור נציבות שירות המדינה,  לפרקי הזמן הנקובים להלן-מיוחד 
 ; לכל תקופה שהיא-העסקה במעמד זמני  )א(
 -פת במעמד ארעי העסקה בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה מסוג לחץ עבודה או משימה חול )ב(

 ;לתקופה ארוכה משישה חודשים
פי חוזה -העסקה בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה מסוג לחץ עבודה או משימה חולפת על )ג(

 . לתקופה ארוכה משני חודשים-מיוחד 
 

16.134 
לתקופה קצרה מן   16.133 הועסק אדם בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה מהסוגים הנקובים בפסקה

, להאריך את העסקתו מעבר לתקופות האמורות קופות הנקובות באותה פסקה ומתברר שיש צורךתה
 .טעונה הארכת העסקתו אישור נציבות שירות המדינה

 
16.135 

 עובדים  יוגשו בטופס הצעת מסגרת להעסקת16.133בקשות לאישור נציבות שירות המדינה לפי פסקה 
 תיכללנה בטופס מסגרת להעסקת עובדים  המדינההחלטות נציבות שירות). 2030מדף (זמניים וארעיים 

  המדינההאחראי יפעל בהתאם להחלטות נציבות שירות. ידי האחראי-אשר יוכן על) 2040מדף (זמניים 
 ).16.14ראה סעיף , על העסקת כוח אדם עודף בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה(
 

16.136 
התברר שיש צורך להאריך את תקופת ההעסקה במעמד זמני בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה מאיזה 

יפנה האחראי בבקשה אל נציבות שירות המדינה לפחות חודש ימים  , )למעט מילוי מקום(סוג שהוא 
תופסק ההעסקה בתום , קה את המשך ההעס המדינהלא אישרה נציבות שירות. לפני תום התקופה
 .התקופה שאושרה

 
  העברת כוח אדם עודף- 16.14

 
16.141 

לפי פסקה , אישרה נציבות שירות המדינה כי העסקה בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה היא נחוצה
באותו משרד או  ) 11.332כפי שהוגדר בפסקה (יועסק בה עובד מתוך כוח האדם העודף , 16.135

אם העבודה תואמת את ערך משרתו הנוכחית של  ,  המדינהכפי שתקבע נציבות שירות, במשרד אחר
 .העובד

 
16.142 

, לא תימשך יותר משנה אחת, 16.141לפי פסקה , העסקת עובד בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה
ד בעבודה האמורה לאחר תקופה של שנה אחת טעון משא ומתן עם נציגות המשך העסקתו של העוב

,  העסקת עובד קבוע בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה אינה גורעת מזכויותיו של העובד. העובדים
אלא אם הוחלט בינתיים להעבירו למשרה אחרת  , ובתום עבודתו זו יוחזר העובד לעבודתו הקודמת

 .16.141 או 11.332ות אבהתאם לפסק
 

16.143 
לא נמצאה אפשרות להעסיק עובד בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה מתוך כוח האדם העודף לפי פסקה 

 16.2ה ראה פרקי משנ(, ניתן לקבל עובד ארעי או עובד לפי חוזה מיוחד לביצוע אותה עבודה, 16.141
 ).16.4-ו
 

  עובדים בשירות הביטחון- 16.15
 

16.151 
בהתאם לתקנות שירות ,  העסקה בשירות הביטחון הכלליבכתב פרק זה לא יחולו על העסקה הוראות

 .2008-ח"ס התש,)העסקההעסקה בכתב (הביטחון הכללי 
 )5/עא(
 

16.133 - 16.151
  נהלי העסקה בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה ובמשרה בלתי תקנית- 16פרק 
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  העסקה במעמד ארעי- 16.2
 

 המקרים בהם יועסקו עובדים במעמד 16.21
/  סייגים להעסקת עובד ארעי 16.22/ ארעי 
  נוהל העסקת עובדים ארעיים16.23

 
 ו עובדים במעמד ארעי המקרים בהם יועסק- 16.21

 
16.211 

למעט מילוי מקום לתקופה ארוכה משנים ( יועסק אדם בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה מעמד ארעיב
עובדים אלה יועסקו לפי חוז ה . שעל קבלתו לעבודה חלה חובת הזיקה ללשכת התעסוקה, )עשר חודש

 .24.14- ו02.36ויחולו עליהם הוראות סעיפים ) 16.413, 16.411ות אפסק(מיוחד 
 )2/נח(
 

16.212 
להאריך את העסקתו של ממלא , יוחדיםאו מי שהוסמך על ידו במקרים מ, נציב שירות המדינה רשאי

מעל לתקופת שניים עשר חודשים האמורה בפסקה  , מקום במעמד ארעי לתקופה שתראה על ידו
16.211. 

 )64/נב(
 

16.213 
במעמד ארעי יועסק אדם בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה שעל קבלתו לעבודה אינה חלה חובת  

 .אם התקבל לעבודה לתקופה שלא תארך יותר משלושים יום, סוקההזיקה ללשכת התע
 )2/נח(
 

16.214 
הועסק אדם במעמד ארעי שעל קבלתו אינה חלה חובת הזיקה ללשכת התעסוקה כאמור בפסק ה  

ינקוט מנהל משאבי אנוש בצעדים  , ומתברר שיש להאריך את העסקתו מעל שלושים יום, 16.213
מותר להמשיך , אם מתעכבת חתימת החוזה מסיבות טכניות, ואולם,להעברתו להעסקה לפי חוזה מיוחד

 .להעסיקו במעמד ארעי במשך שלושים יום נוספים
 )2/נח(
 

  סייגים להעסקת עובד ארעי- 16.22
 

16.221 
אם אין העובד מבצע את תפקידי  , לא יועסק עובד במעמד ארעי על חשבון תקציב משרה פנויה בתקן

 ).18.132ראה פסקה (אותה משרה כממלא מקום זמני 
 

16.222 
 בדבר בחינות ומבחנים יחולו על העסקת עובד ארעי אם הן חלות על אדם 13.2 הוראות פרק משנה

ואם העובד הארעי התקבל לעבודה הנובעת מלחץ עבודה , המתקבל לעבודה קבועה במשרה דומה
או המוארכת לתקופה ארוכה משישה חודשים מאז קבלתו לשירות , לתקופה ארוכה משישה חודשים

החייב בבחינות או במבחנים לפי פסקה , על מנהל משאבי אנוש לדאוג לכך שעובד ארעי.  ארעיבמעמד
יישלח למבחנים או לבחינות ויעמוד בהן בהצלחה מיד כשנודע שיש להעסיקו לתקופה ארוכה , זו

 .משישה חודשים
 )64/נב(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.211 - 16.222
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16.223 
מנהל , אולם; בר סייגים מטעמי קרבת משפחה חלות על העסקת עובד ארעי בד13.3הוראות פרק משנה 

, באותה יחידה עצמה או באותו משרד עצמו, היחידה רשאי לאשר העסקת עובד ארעי אף אם מועסק
מנהל היחידה יאשר . ובלבד שההעסקה לא תהיה לתקופה ארוכה משישה חודשים, קרוב משפחה שלו

אם העסקת העובד , היינו (13.323סגרת ההנחיות שפורטו בפסקה רק במ, העסקת עובד ארעי כאמור
וכן אם יתברר ששירותו של  , אינה עשויה להביא ליחסי כפיפות או לקשרי עבודה בינו לבין קרובו

או שמצב ההעסקה במקום שבו נמצאת , העובד חיוני למדינה וכי אין באותה עת מועמד מתאים אחר
 .ולעניין זה תהיינה בידיו סמכויות נציבות שירות המדינה בנדון, ) מצדיק את ההעסקההיחידה

היא בידי ,  חודשים12-אך קצרה מ, סמכות אישור העסקת עובד ארעי לתקופה ארוכה משישה חודשים
 חודשים בנסיבות בהן 12-אחראי המבקש לקבל היתר להעסיק עובד ארעי לתקופה ארוכה מ. האחראי

יפנה בעוד מועד , 13.323ונתקיימו בעניין הוראות פסקה  13.322 -13.321 ות אגים לפי פסקחלים הסיי
 .אל נציבות שירות המדינה לקבלת אישורה

 
16.224 

פואית חלות על העסקת עובד ארעי בעבודה הנובעת מלחץ   בדבר בדיקה ר13.4הוראות פרק משנה 
עבודה לתקופה ארוכה משישה חודשים או המוארכת לתקופה ארוכה משישה חודשים מאז נתקבל 

לצורך קביעת כשירות ו  , ימציא סיכום מידע רפואי, על האחראי לדאוג לכך שעובד ארעי. לשירות
 מיד ,על הרופא לאשר את כשירותו מבחינה רפואית לשרת במשרה. 13.4הרפואית כאמור בפרק משנה 

 רואים כתחילת 13.4 פרק משנהלצורכי . לתקופה ארוכה משישה חודשיםו כשנודע שיש להעסיק
 .העסקתו של העובד הארעי את היום בו נתברר שיש להעסיקו יותר משישה חדשים

 )6/סז(
 

16.225 
 . בדבר סייגים בנוגע ליוצאי צבא חלות גם על העסקת עובד ארעי13.72הוראות סעיף 

 
16.226 

אולם אישור  ; גם על העסקת עובד ארעי בדבר סייגים בנוגע לבעלי מקצוע חלות 13.74הוראות סעיף 
 .טעון חידוש בראשית כל שנת כספים, 13.742לפי פסקה , נהיגה של נהג ארעי

 
16.227 

 לתשלום  בדבר קביעת זכאים14.23 בדבר התחייבות לשמירת ידיעות וסעיף 14.22הוראות סעיף 
 .חלות גם על עובד ארעי, במקרה פטירה

 .מינהל הרכב הממשלתיבדבר מתן הודעה ל, 14.325על העסקת נהג ארעי חלות הוראות פסקה 
 

  נוהל העסקת עובדים ארעיים- 16.23
 

16.231 
רשאי האחראי להעסיק  , ציב לעבודה בלתי צמיתה והחלטות נציבות שירות המדינהבמסגרת התק

 .בכפיפות להגבלות החלות על העסקתם, עובדים ארעיים לכל פרק זמן שהוא
 

16.232 
, רשאי האחראי ביחידת סמך, במסגרת התקציב לעבודה בלתי צמיתה והחלטות נציבות שירות המדינה

. להעסיק עובדים ארעיים לתקופה שלא תארך יותר משישה חודשים, או מי שהוסמך לכך על ידיו
האחראי במשרד רשאי להסמיך את האחראי ביחידת סמך להעסיק עובדים ארעיים לתקופה שלא תארך 

 .יותר משנים עשר חודש
 

16.233 
או מי , רשאי מנהל יחידה, במסגרת התקציב לעבודה בלתי צמיתה והחלטות נציבות שירות המדינה

האחראי  . להעסיק עובדים ארעיים לתקופה שלא תארך יותר מחודש אחד, וסמך לכך על ידיושה
במשרד רשאי להסמיך מנהל יחידה להעסיק עובדים ארעיים לתקופה שלא תארך יותר משנים עשר 

האחראי של יחידת סמך רשאי להסמיך מנהל יחידה להעסיק עובדים ארעיים לתקופה שהוא . חודש
 .יק בה עובדים ארעייםעצמו מוסמך להעס

 
16.234 

אם מדובר במשרה , עובדים ארעיים יוזמנו מהרשות המוסמכת להעסקת נכים או מלשכת התעסוקה
- ו 11.92שעליה חלה חובת הזיקה לאותה רשות או לאותה לשכה ועל הזמנתם יחולו הוראות סעיפים 

11.93. 
 )2/נח(
 

16.223 - 16.234
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16.235 
מדף (, אדם המועמד להיות מועסק במעמד ארעי ימלא בכתב יד ברור ובדייקנות טופס שאלון אישי

2201(. 
 

16.236 
הודעה בטופס הודעה ,  יום60-המתקבל לתקופה ארוכה מ, מנהל משאבי אנוש ישלח לכל עובד ארעי

משימה  , לחץ עבודה(ויציין בה את סוג העבודה הארעית בה הוא מועסק ) 2256מדף (לעובד ארעי 
יישלח עותק מן הטופס לנציבות מן , ם העובד הארעי מועסק במילוי מקוםא ;)מילוי מקום, חולפת

 ).18.153ראה פסקה (הטופס לנציבות שירות המדינה 
 )64/נב(
 

16.237 
 רא ה  - על הזכויות הסוציאליות של העובדים הארעיים; 24.14 ראה סעיף -על שכר העובדים הארעיים 

 .02.36סעיף 
 

16.235- 16.237
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  העסקה במעמד זמני- 16.3
 

/   המקרים בהם יועסק עובד במעמד זמני 16.31
/   סייגים להעסקת עובד במעמד זמני 16.32
  נוהל העסקת עובד במעמד זמני16.33

 
  המקרים בהם יועסק עובד במעמד זמני- 16.31

 
16.311 

 :ועסקים עובדים אלהבמעמד של עובד זמני מ
או שיש להאריך את העסקתו , עובד המתקבל לתקופה ארוכה משנים עשר חודש למילוי מקום )א(

 ;16.413 או פסקה 16.212מעבר לתקופה זו שלא בהתאם לפסקה 
ראה פסקה (נובעת מלחץ עבודה המועסק במעמד ארעי או לפי חוזה  מיוחד בעבודה ה, עובד )ב(

ראה הפסקה (או בעבודה בביצוע משימה חולפת ,  חודשי עבודה12אשר השלים , )02.132
 ; חודשי עבודה36 או 24אשר השלים , )ל"הנ

העסקה במקרה זה מותרת רק ; עובד שיועסק עד לגמר עבודה פלונית שלפי טיבה אינה צמיתה )ג(
 .וצאים מן הכלל ובאישור נציבות שירות המדינהבמקרים י

 
  סייגים להעסקת עובד במעמד זמני- 16.32

 
16.321 

על קבלת עובד זמני ועל העברת עובד ארעי למעמד זמני חלות כל ההוראות וכל הסייגים שנקבע ו  
ראה פסקה (מותר להעסיק עובד במעמד זמני גם אם אין משרה פנויה בתקן . 14- ו13 12, 11בפרקים 
10.122.( 

 ) 913' ע, ך ' 'הת ש, 741פ ''י,  הודעה בדבר פט ור עובדים זמניים מהוראות החוק(
 
 

  נוהל העסקת עובד במעמד זמני- 16.33
 

16.331 
פי כתב מינוי בתום תקופת הניסיון חלים על מינוי עוב ד  - בדבר נוהל העסקת עובד על15הוראות פרק 

ות הבאות אבכפוף למפורט בפסק, בכל מקום בו כתוב כתב מינוי ייראה כאילו כתוב כתב הרשאה; זמני
 .בסעיף זה

 )37'  ס, 1959-ט '' התשי, )מינויים(רות המדינה חוק שי(
 

16.332 
 :בבקשה לכתב הרשאה להעסקת עובד זמני המועסק במילוי מקום יציין האחראי

 ;את שמו של העובד שאת מקומו ממלא העובד הזמני )א(
 ;אם העובד הנעדר ממשיך לקבל משכורת מלאה או חלקית )ב(
בד הזמני במקרה שהעובד הנעדר ממשיך לקבל משכורת אם קיים כיסוי תקציבי להעסקת העו )ג(

 .מלאה או חלקית
 

16.333 
פי הוראות -על, מבקש האחראי להעביר למעמד זמני עובד המועסק במעמד ארעי או לפי חוזה מיוחד

יגיש את הבקשה , 15.13ואין בסמכותו להוציא כתב הרשאה בהתאם להוראות סעיף , 16.52סעיף 
 הטופס שאלון את יום לפני היום שבו יועבר העובד למעמד זמני ויצרף לה 30לכתב הרשאה לפחות 

 .14.21 שמולאו בהתאם להוראות סעיף )2201מדף (אישי 
 

16.334 
הוציא האחראי או המנהל הכללי כתב הרשאה ולא נקבע בתוצאות הבדיקה הרפואית כי מצב בריאותו  

נקבע כי מצב בריאותו של ). 2280מדף (יוצא כתב ההרשאה בטופס כתב הרשאה , של העובד הוא לקוי
 ).2285מדף ( עובד מוגבל גמלאות -יוצא כתב הרשאה , העובד לקוי

 )1.8.1990(ן "שאב הת-מנחם ' י: תחולה(
 )43/נ(
 
 

16.311 - 16.334
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 פי חוזה מיוחד- העסקה על- 16.4
 

פי חוזה - מקרים בהם יועסקו עובדים על16.41
פי  - סייגים להעסקת עובדים על16.43/ מיוחד 

ד  סמכות עשיית חוזה מיוח16.44/ חוזה מיוחד 
 נוהל העסקה לפי סמכות מנהל כללי  16.45/ 

פי סמכות - נוהל העסקה על16.46/ והאחראי 
 בלעדית של נציבות שירות המדינה

 
 פי חוזה מיוחד- מקרים בהם יועסקו עובדים על- 16.41

 
16.410 

במקרים המנויים להלן בסעיף זה יועסקו עובדים בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה ובמשרה בלתי 
 .פי חוזה מיוחד-על, יתתקנ

 
16.411 

המתקבל לעבודה למשרה עד , אדם המתקבל לעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה מסוג לחץ עבודה )א(
 בדירוג 11 של דירוג ההנדסאים והטכנאים או עד 38 של הדירוג המינהלי או עד 17דרגה 
יותר משנ ה  פי חוזה מיוחד או במעמד ארעי לתקופה שלא תארך -מותר להעסיקו על, ט"המקצ
 ;אחת

מותר לעשות את ,  חודשים18אם יש להניח כי עבודתו תסתיים כעבור יותר משנה אחת או תוך  )ב(
 ; חודשים18-החוזה לתקופה שלא תארך יותר מ

חוק שירו ת  במשך תקופת החוזה המיוחד לא יישא שירותו של העובד זכות לגמלאות לפי  )ג(
 ).02.35 סעיף הרא, על זכויות סוציאליות (1970-ל"תשה, ]נוסח משולב[) גמלאות(המדינה 

 )1960-ך ''התש , )חוזה מיוחד) (מינויים(תקנות שירות המדינה (
 )3/סא(
 

16.412 
 17למשרה עד דרגה , אדם המתקבל לעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה מסוג משימה חולפת )א(

ט מותר להעסיקו " בדירוג המקצ11 בדירוג הנדסאים והטכנאים או עד 38בדירוג המינהלי או עד 
 - ו16.522בכפיפות לאמור בפסקאות (פי חוזה מיוחד לתקופה שלא תארך יותר מחמש שנים -על

16.533(; 
חוק שירו ת  במשך תקופת החוזה המיוחד לא יישא שירותו של העובד זכות לגמלאות לפי  )ב(

 ).02.35ראה סעיף , על זכויות סוציאליות (,1970-ל"תשה, ]נוסח משולב[) גמלאות(המדינה 
 )ל"התקנות הנ(
 )3/סא (

 
16.413 

לתקופה שאינה ארוכה , המתקבל לעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה מסוג מילוי מקום, אדם )א(
או במעמד ארעי לתקופה של לא יותר פי חוזה מיוחד -מותר להעסיקו על,  משנים עשר חודשים
 ;משנים עשר חודש

, רשאי נציב שירות המדינה, ל"תמה תקופת שנים עשר החודשים של העסקה לפי חוזה מיוחד כנ )ב(
להאריך את ההעסקה של ממלא המקום לפי חוזה מיוחד לשלושה חודשים , במקרים מיוחדים

 ;נוספים
חוק פי -רותו של העובד זכות לגמלאות עלבמשך תקופת ההעסקה לפי חוזה מיוחד לא יישא שי )ג(

ראה סעיף , על זכויות סוציאליות (,1970-ל"תשה, ]נוסח משולב[) גמלאות(שירות המדינה 
02.35.( 

 ) ל''התקנות הנ(
 )35/סב(
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16.414 
עסיקו   למדינה וכי אין אפשרות מעשית להעבודתו חיוניתאדם אשר נציב שירות המדינה קבע כי  )א(

פי חוזה מיוחד לתקופה של לא  -יועסק על,  המקובלים בשירותתנאי העבודה או השכרבמסגרת 
.  בכל פעם  זה ניתן להארכה לתקופה של לא יותר מחמש שנים חוזה מיוחד; יותר מחמש שנים

חוק שירות  לא יישא שירותו של העובד זכות לגמלאות לפי החוזה המיוחדמשך תקופות  בכל
 ;1970-ל"תשה, ]נוסח משולב[, )גמלאות(המדינה 

לאחר  , לעיל) א(או נסמן , 16.413, 16.412, 16.411ות אאדם שהתקבל לעבודה לפי הוראות פסק )ב(
מותר לקבוע בחוזה ,  הקבוע שמחוץ לשירות המדינה חופשה ללא משכורתסיקושקיבל ממע

כאילו המשיך לעבוד , תנאים מיוחדים בדבר שמירת זכויותיו לגמלאות, המיוחד שעל פיו יועסק
 .סיקואצל מע

לא ,  הקבועסיקו שנקבעו לגביו הוראות בדבר שמירת זכויותיו לגמלאות אצל מעעובד כאמור
 .02.357-ו) ג (02.351ות איופרשו אחוזים ממשכורתו לפי הוראות פסק

 ))3(1'  ת, ל"ת הנהתקנו(
 )2/סה(

 
16.415 

 בדרג שגריר או ציר או  משרד החוץלארץ בשירות החוץ המדיני של -אדם שיועסק זמנית בחוץ )א(
 ;פי חוזה מיוחד לתקופה של לא יותר מחמש שנים-ועסק עלי, במשרת קונסול כללי

 .חוזה מיוחד זה ניתן להארכה לתקופה של לא יותר מחמש שנים בכל פעם )ב(
 ))8(2, )11(1'  ת, ל"התקנות הנ(
 )3/סא(

 
16.416 

 בדרג יועץ או מזכיר משרד החוץרץ בשירות החוץ המדיני של לא-אדם שיועסק זמנית בחוץ )א(
פי חוזה מיוחד לתקופה של לא -יועסק על,  ונמצא כשיר במכרז פומבי למשרה זו כאמור,ראשון

 ;יותר מחמש שנים
 .פעםחוזה מיוחד זה ניתן להארכה לתקופה של לא יותר מחמש שנים בכל  )ב(

 ))8(2, )12(1' ת , ל ''התקנות הנ(
 

16.417 
משרד לארץ בשירות החוץ המדיני של -אדם אשר שר החוץ הציע את העסקתו הזמנית בחוץ )א(

שעמד במבחנים ובבחינות שחייב לעמוד בהם מועמד למכרז ,  מזכיר ראשון בדרגה יועץ אוהחוץ
פי חוזה מיוחד לתקופה של לא יותר מחמש  -יועסק על, 12.3פומבי לפי הוראות פרק משנה 

  ;שנים
 .חוזה מיוחד זה ניתן להארכה לתקופה של לא יותר מחמש שנים בכל פעם )ב(

 ))8(2, )13(1' ת , ל ''התקנות הנ(
 

16.418 
א ו  , אם מדובר במשרה הכלולה בתקן, פחות משליש משרה:  חלקית שהיאהאדם שיועסק במשר )א(

 -חות מחצי משרה  או פ; 16.52בעבודה במעמד זמני אליו זכאי העובד להיות מועבר לפי סעיף 
 ;יועסק על פי חוזה מיוחד לתקופה של לא יותר מחמש שנים

  ;לתקופה של לא יותר מחמש שנים בכל פעם, חוזה מיוחד זה ניתן להארכה )ב(
חוק שירו ת  במשך תקופת החוזה המיוחד לא יישא שירותו של העובד זכות לגמלאות לפי  )ג(

 ).02.35על זכויות סוציאליות ראה סעיף  (1970-ל"תשה, ]נוסח משולב[) גמלאות(המדינה 
 ))8(2, )10 (1'  ת, ל"התקנות הנ(

 
16.419 

או , או במשרת הציר הכלכלי, רצות הברית של אמריקהידי משרד האוצר בא-אדם שיועסק על )א(
פי חוזה מיוחד לתקופה שלא תארך יותר -מותר להעסיקו על, במשרת מנהל משלחת האספקה

 ; מחמש שנים
 .חוזה מיוחד זה ניתן להארכה לתקופה של לא יותר מחמש שנים בכל פעם )ב(

 ))8(2, )19(1' ת , ל ''התקנות הנ(
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 פי חוזה מיוחד- סייגים להעסקת עובדים על- 16.43

 
16.431 

על חשבון ) 16.413 עד 16.411ות אלפי פסק(פי חוזה מיוחד בעבודה בלתי צמיתה -לא יועסק אדם על
ראה (אם אין העובד מבצע את תפקידי אותה משרה כממלא מקום זמני , ה בתקןתקציב משרה פנוי

 ).18.132פסקה 
 

16.432 
 על 14- ו13החלים לפי פרקים , חובת עריכת מכרז פומבי ויתר הסייגים לקבלת עובדים והחובות

חלים אף על מועמד המתקבל לעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה או , ה תקניתמועמד המתקבל למשר
 :לפי המפורט להלן, 16.41פי חוזה מיוחד כאמור בסעיף - בלתי תקנית עלהלמשר

 הצהרה
 על רכוש

סייגים 
 אחרים

בדיקות 
 רפואיות

 קרבת
 משפחה

 בחינות
 ומבחנים

 מכרז
 פומבי

 סוג החוזה  הפסקה 

)14.24( )13.7 ( )13.4 ( )13.3( )13.2 ( )12(   
למעט (כן  לא

 )אזרחות
 לחץ עבודה  16.411 * כן כן **לא

 )  חודשים6עד (
למעט (כן  לא

 )אזרחות
 לחץ עבודה  16.411 כן כן כן כן

 )חודשים  6  מעל(
למעט (כן  לא

 )אזרחות
 משימה חולפת  16.412 * כן כן כן

 )  חודשים12עד (
למעט (כן  לא

 )אזרחות
 משימה חולפת  16.412 כן כן כן כן

 ) חודשים12מעל (
למעט (כן  לא

 )אזרחות
 מילוי מקום  16.413 * כן כן כן

 )  חודשים12עד (
למעט (כן  לא

 )אזרחות
 מילוי מקום  16.413 כן כן כן כן

 ) חודשים12מעל (
למעט (כן  לא

 )אזרחות
 עבודה חיונית  16.414 כן לא כן כן

 משרה חלקית  16.418 כן כן כן כן כן  כן
בחוזה ,  וחובה אלהמותר להחיל סייג, בכל מקום בטבלה בו נקבע כי סייג או חובה אינם חלים: הערה
 .מיוחד

 .16.433ראה פסקה  ∗
 .16.434ראה פסקה  **

 )4/סז(
 

16.433 
לתקופה קצרה משישה ) 16.411לפי פסקה (היה אדם מועסק בעבודה לא צמיתה הנובעת מלחץ עבודה 

לפי פסקה (או במילוי מקום ) 16.412לפי פסקה (חולפת חודשים או בעבודה לא צמיתה מסוג משימה 
ייערך  , ונתברר שיש צורך להעסיקו לתקופה ארוכה יותר, לתקופה קצרה משנים עשר חודשים) 16.413

עה או חמישה ואולם אם האחראי סבור שהעבודה תיגמר תוך תש. מכרז על ההעסקה לפי חוזה מיוחד
רשאי נציב שירות המדינה להאריך את  , עשר חודשים מיום התחלת העסקת האדם לפי חוזה מיוחד

 .החוזה עד תום העבודה ללא עריכת מכרז
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16.434 
מיתה  או בעבודה לא צ) 16.411לפי פסקה (היה אדם מועסק בעבודה לא צמיתה הנובעת מלחץ עבודה 

ונתברר שיש צורך להעסיק ו  , לתקופה קצרה משישה חודשים) 16.412לפי פסקה (מסוג משימה חולפת 
לצורך קביעת ,  ימציא סיכום מידע רפואיעל האחראי לדאוג לכך שהעובד , לתקופה ארוכה יותר

 על הרופא לאשר את כשירותו מבחינה רפואית לשרת .13.4כשירותו הרפואית כאמור בפרק משנה 
 רואי ם 13.4  משנהקר לצורכי פ. כשנודע שיש להעסיקו לתקופה ארוכה משישה חודשיםמיד, במשרה

כתחילת העסקתו של העובד לפי חוזה מיוחד את היום שבו נתברר שיש להעסיקו יותר משי ש ה 
 .חודשים

 )4/סז(
 
 

  סמכות עשיית חוזה מיוחד- 16.44
 

16.440 
 אצל  המדינהנציב שירות .הסמכות לעשות חוזה מיוחד להעסקת עובד היא בידי נציב שירות המדינה

במקרים ) "הנאצל" -הלןל(, ולאחראי במשרד ובחידת הסמך, את הסמכות הזאת למנהלים הכלליים
לעשות חוזה , בכל המקרים שבהם לא נאצלה הסמכות כאמור. ובנסיבות המפורטים להלן בסעיף זה

היא בידי נציב שירות המדינה או בידי עובדי נציבות שירות המדינה שנאצל ה  , מיוחד להעסקת עובד
 .ל"להם סמכות כנ

 )36/נז(
 
 

16.441 
 את הסמכות לייצג את הממשלה בעשיית 16.440נציב שירות המדינה אצל לעובדים המנויים בפסקה 

עם עובדים שיועסקו , 1959-ט"תשיה, )מינויים(חוק שירות המדינה  ל40חוזים מיוחדים לפי סעיף 
,  16.442כפי שנקבע בפסקה ) לגבי כל דירוג ודירוג(בעבודה בלתי צמיתה לתקופה המרבית ועד הדרגה 

 .ר"התקנות והתקשי, וקבכפיפות להוראות הח, בכל מקרה
 )28/נז(
 

16.442 
 :להלן טבלת הדירוגים )א(

 דירוג             ה עד דרגה   
 מינהלי 22
 ר"מח 43
 פסיכולוגים 43
 מהנדסים 43
 הנדסאים וטכנאים 43
 עתונאים 43
 משפטנים ופרקליטים 4א

 ט"מקצ 15
 רופאים 8
 רופאים וטרנריים 8
 מ"מ ועמ"בכ 2א
 חיםרוק 2א

 רנטגנאים 14
 פיזיוטרפיסטים 7רמה 
 מרפאים בעסוק 7רמה 
 פארה רפואיים 7רמה 
 אחיות 17רמה 
 סוציאליים רמה ג

 )25/נט(
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 .פירושה גם דרגה מקבילה בדירוגים המקצועיים" דרגה", בטבלה )ב(

 
 תקנה )1 (1 )2 (1 )2 (1 )2 (1 )5 (1 )9 (1 )10 (1

 ___ ___  __ ___  __ ___ __ __ _  __ ___  __ ___  __ ___  __ ___ ___ 
 פסקה  15.211 16.412 16.413 16.413 15.213 15.218 16.418

  בהיקף  בודהע עבודה לא צמיתה 
פחות    של

מ שרה  משליש

 מועמד  נמצא לא
 פומבי במכרז

 ישראלי  לא אזרח

  מקום  ממלא
 פנויה  במשרה

  מקום  ממלא
  של עובד 

 הנעדר
 מהעבודה 

  משימה
 חולפת 

   גיל
 64עד  55-מ

 שנה

 סוג העסקה 

גרת שיא מס תקן או + + + + + + +
 אדם כוח

 עד דרגה ל"בהתאם לטבלה הנ
 סמכות האחראי האחראי האחראי האחראי האחראי האחראי האחראי

 ארעית מסגרת - + - - - - -

 מכרז פומבי + + - + - - -
 17עד דרגה  + - - - + - -

 הרשאה חוזה חוזה חוזה להעסקה הרשאה חוזה חוזה
 להעסקה

 אהאסמכת

 ות ישראליתאזרח + - - - - - +
 בדיקה רפואית + + - - - - +
 קרבה משפחתית + - - - + - +
 הצהרת אימונים + - - - - - +
 הצהרת רכוש + - - - + - +

אחת  עד שנה שנים 5עד 
שנים  3עד  או
 שמקום למי

-בחוץ מושבו
 לארץ

 מתחילת שנה אחת
 שנים 3או  העסקתו
 עלייתו מיום

שנה אחת  - חודשים 6עד 
 בכל פעם

 שנים  4עד 

 העסקה תקופת 65 עד גיל
 מרבית

 שנים 5עד  אין אין בכל פעם  שנים2 אין שנים 5עד 
 אם עבר(

 )מכרז

 הארכה תקופת אין
 מרבית

רק    האחראי
  שנים  5-ב

 ראשונ ות 

  5-רק ב האחראי האחראי
 רא שונ ות  שנים

נציבות שירות    האחראי האחראי האחראי
 המדינה

 להפסיק המוסמך
 שירות 

  בות לר ,בקרן
 גמלאות

  לרבות  ,בקרן
 גמלאות

 קבוע עובד כמו
 גמלאות למעט

  לרבות  ,בקרן
 גמלאות

  לרבות  ,בקרן
 גמלאות

  ,בקרן
  לרבות
 גמלאות

  עובד כמו
 למעט קבוע

 גמלאות

  סוציאליות  זכויות
 וגמלאות 

 :מקרא
 א ו חייב, כן+ 
 א ו חייב, לא* 
 ) 25/נד(

 
 

16.442
  נהלי העסקה בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה ובמשרה בלתי תקנית- 16פרק 

___________________________________________________________________________

https://www.prisha.co.il/



 ראי נוהל העסקה לפי סמכות מנהל כללי והאח- 16.45
 

16.450 
 ."הנאצל" –בסעיף זה  מנהל כללי ואחראי 

 )36/נז(
 

16.451 
מעוניין משרד להעסיק עובד בחוזה מיוחד בעבודה בלתי צמיתה של אחד הסוגים המפורטים בפסקה 

פרסום  (פי חוזה מיוחד -יבדוק האחראי אם ננקטו הצעדים המוקדמים המאפשרים העסקה על, 16.442
 ).16.43בהתאם להוראות סעיף , צא בזהבדיקות רפואיות וכיו, מכרז

 
16.452 

את   יורה למועמד להמציא, פי חוזה מיוחד כאמור לעיל-מצא האחראי כי ניתן להעסיק עובד על
 המציא המועמד .להעסקת עובד בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה חוזה מיוחדבהמסמכים אשר פורטו  

 .יערוך האחראי את החוזה, את כל המסמכים
 

16.453 
התואמים את דרישות המשרה והוראות , המציא העובד אישורים ותעודות בדבר השכלה וניסיון

 . כדרגת המשרהרשאי האחראי לקבוע לעובד בחוזה דרגה, ר"התקשי
 

16.454 
תיקבע לעובד דרגה נמוכה , לא ענה העובד על מלוא דרישות ההשכלה והניסיון אשר נקבעו למשרה

להיות משובץ  , לפי כישוריו, בכפיפות לזכאותו של העובד, התואמת את השכלתו ואת ניסיונו, יותר
 .בדירוג שנקבע למשרה בתקן או במסגרת ההעסקה

בהתאם , בלבדהמדינה ידי נציבות שירות - ייערך החוזה עמו על-וג כאמור אין העובד זכאי לדיר
 .16.46להוראות סעיף 

או , בשום מקרה לא תיקבע לעובד לפי חוזה מיוחד דרגה גבוהה מדרגת המשרה כפי שנקבעה בתקן
 .במסגרת להעסקת עובדים זמניים וארעיים

 
16.455 

להתחיל בעבודתו אלא לאחר שמילא את כל המסמכים הנדרשים לפי האמור לעיל העובד איננו רשאי 
 .ולאחר שאישר האחראי את תחילת עבודתו

 
16.456 

כדי שיחתום עליהם במקום המיועד  , לאחר חתימת הנאצל על החוזה יישלחו כל עותקי החוזה לעובד
 בידי הנאצל ובידי העובד יישלח  חתום, עותק אחד; המקור של החוזה החתום יימסר לידי העובד; לכך

 ;בצירוף המסמכים הבאים, לנציבות שירות המדינה
 ;שני שאלונים אישיים

 ;תעודות בדבר השכלה וניסיון
 ;בקשת העובד לרכישת זכויות סוציאליות

עותק שלישי יישלח ליחידה והעותק ; עותק שני יועבר למחלקת הכספים בצירוף המסמכים הדרושים
 .יקו האישי של העובדהרביעי יתויק בת

 )35/נד(
 
 

16.457 
בחוזה מיוחד להעסקת עובד בעבודה שלפי טיבה אינה , הנאצל יחתום אישית על החוזה בשם הממשלה

הנאצל איננו רשאי לאצול את סמכותו לפי פסקה זו לנושא משרה  .  ללא שינויים או תוספות בו,צמיתה 
 .אחר

 
16.458 

ר "פי חוזה מיוחד בכפיפות להוראות התקשי- העסקתו של עובד עלהחליט הנאצל להאריך את תקופת
פי חוזה -יחתמו המוסמכים לכך והעובד על הארכת העסקה על, 16.442ובמסגרת סמכויותיו לפי פסקה 

 .מיוחד להעסקת עובד בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה
.  חוזההלפי , יודיע על כך האחראי בכתב לעובד,  זאתשונתה דרגתו של העובד עקב שינויים המצדיקים
 )64/נב( .עותקי המכתב יופצו לפי כללי התפוצה של החוזה
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16.459 
 6המנהל הכללי והאחראי של המשרד רשאים להפסיק שירותו של העובד בכל עת בהתאם לסעיף 

 .ר"ובכפיפות להוראות התקשי, בתנאי החוזה
 

 ות בלעדית של נציבות שירות המדינהפי סמכ- נוהל העסקה על- 16.46
 

16.461 
במקרים בהם לא נאצלה הסמכות , פי חוזה מיוחד בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה-העסקת עובד על

 ,16.454 של פסקה אפי הסייג שבסיפ- ועל16.442יצג את הממשלה בחוזה לנאצל כאמור בפסקה יל
 . היא בסמכותה הבלעדית של נציבות שירות המדינה-ובמשרה בלתי תקנית 
אם העובד מתקב ל  ,  המדינהפי חוזה מיוחד בסמכות בלעדית של נציבות שירות-נוהל העסקת עובד על

ות אשינויים המפורטים בפסקב, 15.26-ו, 15.24הוא כמפורט בסעיפים , לאחר מכרז פומבי או לא
 .הבאות

 
16.462 

תבדוק נציבות שירות המדינה אם , מבקש אחראי להעסיק עובד בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה
המדינה  מוסמכת נציבות שירות -אם מותרת . פי חוזה מיוחד לפי תנאי הבקשה-מותרת ההעסקה על

 .העודףלהורות על העסקה בעבודה המוצעת מתוך מאגר כוח האדם 
 

16.463 
יועסק , אישרה נציבות שירות המדינה את ההעסקה והורתה להעסיק עובד ממאגר כוח האדם העודף

 יועבר החוזה לחתימת נציב שירות - כך  המדינהלא הורתה נציבות שירות; אותו עובד בעבודה הנדונה
 .המדינה

 
16.464 

 ונציב שירות המדינה סירב 16.414ה פי חוזה מיוחד בהתאם לפסק-מבקש אחראי להעסיק אדם על
 .רשאי האחראי לערור על כך בפני ועדת השירות, לבקשה

 

16.459 - 16.464
 לי העסקה בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה ובמשרה בלתי תקנית נה- 16פרק 

___________________________________________________________________________
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  העברה ממעמד למעמד- 16.5
 

/ '' שירות רצוף של עובד ארעי'' הגדרת 16.51
 העברה  16.53/  העברה למעמד זמני 16.52

ד   זכויות סוציאליות לעוב16.54/ למעמד קבוע 
 המועבר למעמד קבוע למפרע

 
 ''שירות רצוף של עובד ארעי'' הגדרת - 16.51

 
16.511 

, ר"וכן לעניינים אחרים שצוינו בתקשי, שירות רצוף של עובד ארעי לעניין העברה ממעמד למעמד
 :כולל אף שירות שחלו בו הפסקות לרגל אחד מאלה

 ;יום מנוחה שבועי )א(
 ;יום מועד )ב(
 ;יום העצמאות )ג(
  ;היום בחיר )ד(
 ;חופשת מנוחה )ה(
 ;שירות מילואים )ו(
 ;)34.26ראה סעיף (שירות צבאי חלקי  )ז(
 ;)33.2בגדר הוראות פרק משנה (מחלה  )ח(
 ;חופשת לידה )ט(
 ;ימי אבל )י(
 ;היעדר לרגל תאונה בעבודה )יא(
  שישה ות מאם  אין   ההפסקות ארוכ , הפסקות בהעסקה במסגרת משרד אחר  א ו  ביחידת סמך אחרת )יב(

ובלבד שתקופת העבודה  , לבין העובד, עסיקבתור מ, אפילו הן מהוות ניתוק  הקשר בין המדינה, חודשים
לא תו בא בחשבון לצורך משך תקופ ת הניסיון במשרה החדשה או  לצו ר ך   ,  ל"שקדמה להפסקה הנ

 .זמני להעברת עובד ארעי למעמד של עובד 16.52התקופה הנדרש ת בסעיף 
 )15/עא(

 
16.512 

חל גם על שירות רצוף של עובד המועסק  ,  לעניין שירות רצוף של עובד ארעי16.511האמור בפסקה 
 .16.414 עד 16.411, 15.219, 15.214ות אבהתאם לפסק, יוחדפי חוזה מ-על

 
  העברה למעמד זמני- 16.52

 
16.520 

 לא יחולו על גמלאים שפרשו משירות המדינה והתקבלו  16.523-ו, 16.521ות אהוראות פסק )א(
 .02.26או סעיף ) טז(02.254 ומעלה לפי פסקה 60מחדש בגיל 

 ))1.3.1982(ב '' באדר  התשמ ' ו: תחולה(
 נהלים ייחודיים באישור נציבות שירות  הוראות סעיף זה לא יחולו על עובדים בשירותי הביטחון לגביהם נקבעו )ב(

 . המדינה
 )13/עד(

 
16.521 

יועברו למעמד זמני החל  ,  חודשים רצופי ם בלחץ עבודה12המועסקים , פי חוזה מיוחד -עובד ארעי ועובד על
אם מ תקיימים בהם כל התנאים להעסקה במעמד זמני  ,  חודשים  רצופים לעבודתם האמורה12מהיום שבו מלאו 

 ).יב(16.511ובהתאם לפ סקה , 16.3וראו ת פרק משנה בהתאם לה
 

16.522 
יועברו למעמד זמני ,  חודשים רצופים במשימה חולפת24המועסקים , פי חוזה מיוחד-עובד ארעי ועובד על

ודה האמורה א ם מ תקיימים בהם כל  חוד שים  רצופים בעב24החל מן האחד  בחודש הבא אחרי היום  שבו מל או 
הסכים העובד ).  יב(16.511 ובהתאם לפסקה 16.3התנאים להעסקה במעמד זמני בהתאם להוראת  פרק משנה 

 .  חודשים רצופים לעבודתו האמורה 36מותר  לדחות את העברתו ל מעמד זמני עד מלאת , לכך

16.511 - 16.522
  נהלי העסקה בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה ובמשרה בלתי תקנית- 16פרק 
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נ מצא תקן מתאים לשיבוץ העוב ד   ; מות ר לדחו ת את  העברתו  ל מעמד זמני בשנ תיים נוספות, ל כךהסכים העובד 
פי  -תקופת ההעסקה כעובד ארעי או כעובד על; יועבר העובד למעמד זמני במועד מציאת התקן, בתקופה זו

   . שנים  רצופות5לא תעלה בסך הכל על , חוזה במשימה חולפת
 )34/נא ())7.2.1991(א "ג שב ט התשנ"כ: תחולה(
 

16.523 
שהועסק ברציפות אבל לסירוגין בלחץ עבודה ובמשימה  , פי חוזה מיוחד-או עובד על, עובד ארעי

א ם  ,  חוזה מיוחדפי- חודשים רצופים לעבודתו במעמד ארעי או על24יועבר למעמד זמני אחרי , חולפת
 16.511 ובהתאם לפסקה 16.3מתקיימים בו כל התנאים להעסקה במעמד זמני בהתאם לפרק משנה 

 .לצורך זה תיחשב תקופת העסקתו בלחץ עבודה ככפולה ממה שהייתה למעשה ;)יב(
 

16.524 
 פסקה מבוטלת

 )7/סה (
 

16.525 
כשיש בהעברה כדי לשנות את מעמדו , מותר להעביר עובד ארעי או עובד המועסק על פי חוזה מיוחד

 -כלומר  , רק אם מילא העובד אחר התנאים למינוי למעמד זמני או קבוע, של העובד לקבוע או לזמני
 .א בזהמכרז וכיוצ

 
  העברה למעמד קבוע- 16.53

 

16.531 
אולם פעולות שכבר , 15.1נוהל העברת עובד למעמד קבוע הוא כנוהל מינוי עובד קבוע לפי פרק משנה 

נעשו בקשר עם המינוי במעמד זמני או על פי חוזה מיוחד או ארעי לא תעשינה שוב בקשר עם המינוי 
 .הקבוע

 
16.532 

ובעקבות ביטול זה פוטר עובד קבוע המועסק בעבודה דומ ה  , בה מועסק עובד זמני, בוטלה עבודה
, יועבר העובד הזמני שבוטלה עבודתו למעמד קבוע, 82.241באותו מקום עבודה בהתאם לפסקה 

 .במשרה שהתפנתה
 

16.533 
ועסק בלחץ עבודה והועבר למעמד זמני בהתאם לפסקה שה, פי חוזה מיוחד-עובד ארעי או עובד על

 .יועבר למעמד קבוע לאחר השלימו שנת שירות אחת במעמד זמני, 16.521
שהועסק במשימה חולפת והועבר למעמד זמני בהתאם לפסקה , פי חוזה מיוחד-עובד ארעי או עובד על

ועסק לסירוגין במשימה חולפת ובלחץ עבודה והועבר למעמד זמני בהתאם לפסקה או שה, 16.522
 . חודשי שירות במעמד זמני24יועבר למעמד קבוע לאחר השלימו , 16.523

 
16.534 

יידחה תאריך העברתו של העובד  , הגדלת התקן של המשרד, מחייבת העברת עובד זמני למעמד קבוע
 קבוע עד תחילת שנת הכספים הבאה לאחר שמילא העובד אחר התנאים להעברתו למעמד  למעמד

 .על האחראי לנקוט בצעדים הדרושים לשינויים המתאימים בתקציב ובתקן; 16.533קבוע לפי פסקה 
 

16.535 
 או רישיון  שקיבל אזרחות ישראלית15.213פי חוזה מיוחד לפי פסקה -עובד המועסק במשרה בתקן על

למפרע מיום תחילת  , יועבר למעמד קבוע,  במשך תקופת החוזה או בסופהלישיבת קבע בישראל
, 1970-ל"תשה ,]שולבנוסח מ[ )גמלאות(חוק שירות המדינה  שירותו יישא זכות לגמלאות לפי .שירותו

 ערב היום הקובע כאמור בסעיף 15.213 רק אם הועסק בחוזה מיוחד לפי פסקה , חילת שירותותמיום 
 .02.356  להוראות פסקה ב כפיפ ותו, ביום ה קובע  או  ל אחריו  מינוי לשירות ה מדינה  בכת ב ונתמנה חוק זה ל107

 )107'  ס, 1970-ל" התש,  ]נוסח משולב) [גמלאות(חוק שירות המדינה (
 )7/סה(
 

16.536 
במשך ) שירות החוץב(16.417 או, 16.416, 16.415ות אפי חוזה מיוחד בהתאם לפסק-עובד המועסק על
אם קיימת בתקן משרה פנויה ; לאחר אותה תקופה מותר להעבירו למעמד קבוע, שנתיים לפחות

, מותר להעבירו למעמד קבוע בתום חוזהו, 15.214לעובד המועסק בחוזה מיוחד לפי פסקה מתאימה 
פי -תוקף ההעברות הללו למפרע מיום תחילת השירות על. הכל לפי התאריך המוקדם, או בשובו לארץ

 .חוזה מיוחד

16.522 - 16.536
  נהלי העסקה בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה ובמשרה בלתי תקנית- 16פרק 
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 רע זכויות סוציאליות לעובד המועבר למעמד קבוע למפ- 16.54

 
16.541 

אשר זכויותיו , פי חוזה מיוחד בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה-או עובד המועסק על, עובד ארעי
או שיש אפשרות לשבצו במשרה , הסוציאליות מבוטחות בקרן ביטוח ואשר אושרה לו משרה בתקן

 .לא ישובץ בדרך כלל במשרה בתחולה למפרע, פנויה בתקן
 

16.541
 בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה ובמשרה בלתי תקנית נהלי העסקה - 16פרק 
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  העסקת מתנדבים- 16.6
 

 16.63/  תפקידים 16.62/  חלות והגדרות 16.61
  נהלים16.64/ תשלומים וביטוח 

 
  חלות והגדרות- 16.61

 
16.611 

 ללא בשירות המדינה שיועסקו )לרבות גמלאים(הוראות פרק משנה זה חלות על מתנדבים  )א(
 ;תמורה

 : בפרק משנה זה )ב(
ללא , דינהלמשרד או יחידה בשירות המ, שתורם מרצון מזמנו או מרצומי 

וללא ) 16.631מלבד החזרי הוצאות לפי פסקה (תמורת שכר או גמול אחר 
 .יחסי עבודה

-   "מתנדב"

 
 

  תפקידים- 16.62
 

16.621 
 :בתפקידים כדלקמן, בכפוף להוראות פסקה זו, להעסיק מתנדביםניתן 

 : בהתאם לרשימה דלהלןק הביטוח הלאומיחותפקידים שעל המתנדבים העוסקים בהם חל  )א(
 ;הנחלת הלשון העברית .1
 ;ביעור הבערות .2
 ;חינוך מבוגרים .3
 ;ילדים או נוער, טיפול חינוכי וחברתי בקידום משפחות .4
 ;קליטת עולים .5
 ;שירותי ייעוץ לתושבים ולתיירים .6
 ;בחולים או במשפחותיהם, בנכים, טיפול בקשישים .7
 ;נכים או חולים, קשישיםעזרה באחזקת מעונות או מוסדות של  .8
 ;טיפול במשפחות שכולות .9

ביצורים עבודה , לישובים חקלאיים או ליישובי ספר בדרך של שמירה, עזרה לקיבוצים .10
ובלבד שתקופת , בענפי המשק או בדרך של פעולות הדרכה חקלאית או הדרכה אחרת

 ;ת רצופיםההתנדבות של המתנדב בפעולות אלו הינה ארעית ואינה עולה על שישה שבועו
 ;טיפול בחיילים ובמשפחותיהם .11
עבודה בסדנות או , עבודה במחסני חירום, סיוע למערכת הביטחון בעבודות ביצורים .12

 ; וביחידותיול"צהעבודה אחרת במחנות 
חוק שירות עבודה בשעת   ל1התנדבות שלא בשכר לשירות עבודה כמשמעותו בסעיף  .13

 ;1967-ז"התשכ, חירום
 ;אבטחת מוסדות חינוך או מוסדות ציבור .14
 ;ע וליווים"לרבות אבטחת טיולים וליווים ואבטחת מסעות גדנ, אבטחת פעולות חינוכיות .15
 ;מעישון או מאלכוהול, גמילה מסמים .16
 ;מניעת עבריינות .17
 ;פחות אסיריםשיקום אסירים וטיפול במש .18
 או פעולות כאמור ל"צהידי אומנים מתנדבים ביחידות ובמחנות -פעולות תרבות על .19

 ;ביישובי ספר בתקופה בה מתנהלים באותו אזור פעולות איבה
בנות בשירות (תקנות הביטוח הלאומי ל) א(2בות כמשמעותו בתקנה שירות לאומי בהתנד .20

  ;2002-ב"התשס, )לאומי בהתנדבות
על ידי , שאושרו לגביו כמשפחת אומנה, בידי אב ואם, החזקת ילד או בוגר שהוא פסול דין .21

  ; בכל שעות היממה-" החזקה", לענין זה; חהמשרד העבודה והרוו
  ;הנצחת זכר השואה וחלליה .22

16.611 - 16.621
  נהלי העסקה בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה ובמשרה בלתי תקנית- 16פרק 
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פי הפניה של משרד -על, שמירת הטבע והגנה על בעלי חיים, פעילות למען איכות הסביבה .23
ההסתדרות הציונית העולמית או הסוכנות היהודית , רשות מקומית, המוסד, ממשלתי

 לחוק 287ציבורי אחר כמשמעו בסעיף רגן גוף יאו פעילות כאמור שא, לארץ ישראל
  . ושמקומה ומועדה נקבעו מראש

אך יש בהם תועלת לאומית ותרומה  ,  שלא חל עליהם חוק הביטוח הלאומיתפקידים אחרים )ב(
במקרה של ספק יש . ידי האחראי במשרד או מי מטעמו-אשר אושרו על,  ציבוריותלמטרות

קרן , "ענבל"ים אלה יבוטחו בחברת הביטוח מתנדבים לתפקיד. לפנות לנציבות שירות המדינה
 .כמפורט להלן, פנימית לביטוחי ממשלה

 )25/שע (
 

16.622 
 אלא אם מתקיימים כל התנאים המצטברים 16.621אין להעסיק מתנדבים בתפקידים המפורטים בפסקה 

 :הבאים
ההתנדבות היא לצורך סיוע לעובדי המשרד ולא עבודה המבוצעת כדבר שבשגרה על ידי עובדי   )א(

העסקת מתנדבים יכולה להיות כהשלמה או תוספת לאנשי המקצוע ולא במקום עובד . המשרד
  ;או משבצת פנויה למשרההמתנדב אינו מאייש תקן , כמו כן. המשרד

המתנדב אינו מחויב למסגרת (בתיאום עם המתנדב , ההתנדבות תעשה במסגרת העסקה גמישה )ב(
  ;)נוקשה ומחייבת של שעות וימי עבודה

,  אלא במקרים מיוחדים,  שעות בחודש60היקף המשרה של המתנדב יהא מצומצם ולא יעלה על  )ג(
  ;באישור האחראי או מי מטעמו

, עורכי דין(נדב בתפקיד שיש חובה לבצעו לשם קבלת רישיון או תעודת הסמכה אין להעסיק מת )ד(
   ;)'וכו, רוקחות, רואי חשבון

 ;אין להעסיק מתנדבים מטעמם של גופים בעלי אופי פוליטי או מדיני )ה(
באישור , אלא במקרים חריגים בלבד, אין להעסיק מתנדבים בלשכות נבחרים,למען הסר ספק )ו(

 ;02.56 סעיףכאמור ב, המדינהמראש של נציב שירות 
בהסכם שייחתם בין המוסד או הגו ף  , במקרים של העסקת מתנדבים באמצעות גופים או ארגונים )ז(

 סיקיםיהא סעיף בעניין חבות מע, האחראי על השמת המתנדבים לבין המשרד או יחידת הסמך
פסק דין חלוט הקובע כי התקיימו יחס י  הכולל ויתור על זכות שיבוב נגד הממשלה במקרה של 

 ; בין המוסד או הגוף לבין המתנדביםעבודה
בדבר זכויותי ו  , עם קליטתו של המתנדב יימסר לו דף מידע על ידי האחראי או מי מטעמו )ח(

המתנדב יחתום על טופס הצהרה על העדר עבר פלילי או , כמו כן. וחובותיו במסגרת ההתנדבות
 ;וכן טפסים נוספים ככל שיידרשו על ידי המשרד, מירת סודיותוכן הצהרה על ש, משמעתי

 .על המשרד מוטלת חובה לדווח על כל המתנדבים במערכת הממוחשבת )ט(
 )27/שע (

 
 ח תשלומים וביטו- 16.63

 
16.631 

ל אם יצא "לקצובת אשו ,28.31בהתאם לאמור בסעיף , אם מגיעה לו, מתנדב זכאי לקצובת נסיעה
  .26.2כאמור בפרק משנה , לתפקיד חוץ

 )6/סז(
 

16.632 
 לרבות נסיעה למקום ההתנדבות ,מתנדב המבוטח בביטוח הלאומי ונפגע אגב פעולות התנדבות )א(

זכאי וזכאים , או חלה במחלה המוכרת כמחלת מקצוע כתוצאה מפעולות ההתנדבות, וחזרה
 ;חוק הביטוח הלאומי ל1' ג-ו' פי פרק ג- לגמלאות על,התלויים בו

 לרבות בעת נסיעה למקום ,אשר נפגע אגב פעולות התנדבות" ענבל"מתנדב המבוטח בחברת  )ב(
 :מבוטח לפי הפירוט הבא, ההתנדבות ובחזרה

כמפורט במפרט החיוב והכיסוי  , מוות או נכות תמידית בגבולות אחריות-תאונות אישיות  .1
 ;ממשלהשל קרן פנימית לביטוחי ה

 ;לארץ- לפי תנאי הביטוח לאשפוז של עובדים הנשלחים בתפקיד לחוץ-אשפוז משלים  .2
כמפורט במפרט החיוב והכיסוי של קרן  בגבולות אחריות - סיקיםחבות המע/ ' צד ג .3

 ;פנימית לביטוחי הממשלה
 ; בלבד3 או לפי נסמן 1הפיצוי או השיפוי יהיה לפי נסמן , לא יבוצע תשלום כפול .4
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 .הים אלה צמודים לשיעורים ולמועדים של תוספת היוקר לעובדי המדינסכומ .5
 )14/נב(

 
  נהלים- 16.64

 
16.641 

, התנדב בשירות המדינה יציע את עצמו למשרד בו הוא מעוניין להתנדבמתנדב המבקש ל )א(
לגבי מתנדבים המבוטחים . )2297מדף ( טופס התנדבות לעבודה בשירות המדינה באמצעות

 ;נדבות כל שנהיש לחדש את טופס ההת, )א(16.621 לפי הוראות פסקה בביטוח לאומי
 הלשכות למינהל  ,להעסיק מתנדב שהוא תושב חוץ רק אם קיבל מאת משרד הפנים ניתן )ב(

ל מוטבעת בדרכונו של " אשרה כנ).4-ב( מתנדב  מסוג בארץ  לישיבה  שיון י אשרה ור,אוכלוסין
 .תושב החוץ המתנדב

 
16.642 

יאשר זאת בכתב ,  בו נראים לוידי המשרד והתנאים המפורטים-קיבל המתנדב את הטופס ממולא על
 .בארבעת העותקים של הטופס ויחזירנו למשרד

 
16.643 

 יבטח חשב המשרד את המתנדב בהתאם לנאמר ,החזיר המתנדב את ארבעת עותקי הטופס למשרד
 .  בטופס4בנסמן 

 
16.644 
יודיע מנהל ,  בטופס האמור5תנדב בהתאם להוראות נסמן להל שהודיע כי בדעתו להפסיק "מתנדב כנ

 -" ענבל" או לחברת למוסד לביטוח לאומי לחשב המשרד וותהתנדבה מיד על הפסקת משאבי אנוש
 .אם המתנדב מבוטח אצלה

 )27/שע(
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  העסקת עובדים שפרשו לגמלאות- 16.7
 

 סייגים להעסקת גמלאים  16.72/  חלות 16.71
 סייגים ותנאים 16.73/ מעבר לגיל פרישת חובה 

להעסקת עובדים אשר פרשו פרישה מוקדמת  
 השבת הטבות פרישה  16.74/ משירות המדינה 

 שהתקבלו בעת פרישה מוקדמת
 

  חלות- 16.71
 

16.711 
 -להלן  ( חלות על עובדים אשר פרשו לגמלאות משירות המדינה פרק משנה זההוראות  )א(

תוך קבלת הטבות פרישה מעבר  , וכן על עובדים שפרשו פרישה מוקדמת מהשירות") גמלאים"
 ; ")פרישה מוקדמת "-להלן (פי חוק -לזכויות על

הארכת שירות של עובד מעב ר  הוראות פרק משנה זה אינן חלות על בקשה ל, למען הסר ספק )ב(
 . 82.54שתיבחן בהתאם לסעיף , לגיל הפרישה

 
  סייגים להעסקת גמלאים מעבר לגיל פרישת חובה- 16.72

 
16.721 

, 2004-ד"התשס, חוק גיל הפרישהלפי , אין להעסיק גמלאים מעבר לגיל פרישת חובה, ככלל )א(
 ;  ")גיל פרישת חובה "-להלן  (82.510כאמור בפסקה 

כאשר מדובר בעובד שחיוני ביותר להעסיקו ולא ניתן לגייס או  , במקרים יוצאים מן הכלל )ב(
בכפוף , העסיקו מעבר לגיל פרישת חובהניתן יהיה ל, להכשיר עובד אחר מתאים לתפקיד

ל המשרד "פי בקשה מנומקת ומפורטת של מנכ-על, לאישור מוקדם של נציבות שירות המדינה
 .ובכפוף לסייגים המפורטים להלן, או מנהל יחידת הסמך

 
16.722 

ו  יחול , ידי נציבות שירות המדינה-שהעסקתו מעבר לגיל פרישת חובה אושרה על, על העסקת גמלאי
 :הסייגים הבאים

בכפוף , העסקת גמלאי כאמור תהיה לפי חוזה מיוחד לתקופה של שישה חודשים בכל פעם )א(
 ;  לאישור נציבות שירות המדינה

אלא באישור חריג של , אין להעסיק גמלאי מעבר לגיל פרישת חובה ביותר מאשר חצי משרה )ב(
 ; נציבות שירות המדינה

אך ניתן להעסיקו , ד שמילא טרם פרישתו לגמלאותאין להעסיק גמלאי כאמור באותו התפקי )ג(
 .בתפקיד אחר בתחום שהתמחה בו

הסייגים והמגבלות החלות על עובדים , אין באמור כדי לגרוע משאר התנאים, למען הסר ספק
 .המועסקים במתכונת ההעסקה בה מועסק הגמלאי

 
 ירות המדינה סייגים ותנאים להעסקת עובדים אשר פרשו פרישה מוקדמת מש- 16.73

 
16.731 

אלא אם לאחר פרישתו נבחר כדין , אין להעסיק עובד אשר פרש פרישה מוקדמת משירות המדינה
בכפוף לסייגים ולתנאים המפורטים , למשרה אחרת בשירות המדינה טרם הגיעו לגיל פרישת חובה

 .16.74לרבות חובת השבת הטבות הפרישה כאמור בסעיף , להלן
 

16.732 
אין להעסיק עובד שפרש בפרישה מוקדמת באותו התפקיד שמילא טרם פרישתו המוקדמת  )א(

 ;מהשירות
חודשי "במסגרת תקופה בה משולם לו שכר , אין להעסיק עובד שפרש פרישה מוקדמת )ב(

 ; פעמי-גם אם אלה שולמו כמענק חד, עקב פרישתו משירות המדינה" ההסתגלות
יחויב לעמוד , ידי ועדה רפואית ומבקש לחזור לשירות בכל תפקיד-ות עלעובד אשר נפסל לשיר )ג(

 .בפני ועדה רפואית לצורך קביעת כושר עבודתו כתנאי לחזרתו לשירות
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הסייגים והמגבלות החלות על עובדים , אין באמור כדי לגרוע משאר התנאים, למען הסר ספק
 . המועסקים במתכונת ההעסקה בה מועסק העובד

 
  השבת הטבות פרישה שהתקבלו בעת פרישה מוקדמת- 16.74

 
16.741 

תנאי לאישור פרישה מוקדמת מרצון משירות המדינה במסגרת מדיניות עידוד הפרישה משירו ת  
כי ידוע לו  שהטבות הפריש ה , בכתב, הינה הסכמת העובד הפורש, כפי שתהיה מעת לעת, המדינה

ניתנו מתוך הנחה ועל תנאי כי הוא לא יועסק , פי חוק-להניתנות לו מעבר לזכויות להן הוא זכאי ע
וכי ככל שהוא ייקלט חזרה לעבודה , כמפורט להלן, בשירות המדינה תקופה מסוימת לאחר פרישתו

בהתאם , כולן או חלקן, יהיה חייב הוא להשיב את הטבות הפרישה, בשירות המדינה בתקופה האמורה
 .למפורט להלן

 
16.742 

צון משירות המדינה בפרישה מוקדמת ועם פרישתו קיבל הטבות פרישה מעבר לזכויות עובד שפרש מר
, וחזר לשירות בתוך התקופות המפורטות להלן, ")הטבות הפרישה "-להלן (פי חוק -להן היה זכאי על

בהתאמה , ישיב לאוצר המדינה את הטבות הפרישה האמורות שניתנו לו במסגרת תכנית הפרישה
 :כמפורט להלן, ועד הפרישהלתקופה שחלפה ממ

 ; ישיב את מלוא הטבות הפרישה-עובד שחזר לשירות עד שנה ממועד פרישתו  )א(
 ; מהטבות הפרישה50% ישיב -עובד שחזר לשירות בין שנה לשנתיים ממועד פרישתו  )ב(
 .  מהטבות הפרישה30% ישיב -עובד שחזר לשירות בין שנתיים לשלוש שנים ממועד פרישתו  )ג(

,  פי חוק עם פרישתו-הוראות סעיף זה לא תחולנה לגבי זכויות להן היה זכאי העובד על, למען הסר ספק
 . גמלה ופיצויי פיטורים: כגון

 
16.743 

להפחית , במקרים חריגים ומיוחדים, ידי נציב שירות המדינה תהיה מוסמכת-ועדת חריגים שתתמנה על
לאחר בחינת נסיבות פרישתו ,  בעניינו של עובד שחוזר לשירות16.742מהשיעורים הנקובים בפסקה 

 .המוקדמת משירות המדינה ונסיבות חזרתו לשירות
 

16.744 
ד בחשוון "הוראות סעיף זה יחולו על עובדים שפרשו בפרישה מוקדמת משירות המדינה החל מיום י

 ).   1.11.2009(ע "התש
 )4/שע(
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 תנאי העסקה של מנהלים כלליים ונושאי משרות - 17 פרק
 מקבילות

,   זה מובאות הוראות בדבר תנאי העסקהבפרק
ל ושל נושאי  "משכורת ותנאי פרישה של מנכ

 .תפקידים מקבילים בשירות המדינה

  שכר ותנאי שירות-מנהלים כלליים ונושאי משרות מקבילות  - 17.1
 

 17.13/  דרכי המינוי 17.12/  תחולה 17.11
/  דרך ההעסקה 17.14/ ל ומקביליו ''שכר מנכ

 17.16/  פנסיה ותנאים סוציאליים נלווים 17.15
/  העברה לתפקיד אחר 17.17/ סיום השירות 

 17.19/  סיוג פעילות פוליטית ומדינית 17.18
 ר''סייגים ותחולת הוראות התקשי

 
  תחולה- 17.11

 
17.111 

ועל נושאי משרה , ")ל"מנכ "- להלן(פרק משנה זה חל על המנהלים הכלליים של משרד ממשלתי 
בהתאם  , ל"ל וכן על מי שתנאי העסקתו הוקבלו באופן אישי למנכ"שנקבעה כמקבילה למשרת מנכ

 .1.6.1996החל מיום , לפי העניין, תם על חוזה העסקהשנתמנה לתפקיד או ח, )לתנאי ההקבלה
 .תיקבע בהתאם לאמור בכל אחת מהן,  תחולתן הספציפית של הוראות פרק זה

 
17.112 

 ל"מנכקביעת הקבלה ל
, הממונה על השכר ו המדינהפי הצעת שר ובהתייעצות עם נציב שירות-על, הממשלה רשאית )א(

 -להלן  (,לעניין תנאי ההעסקה של ממלא המשרה, ל"לקבוע משרה כמקבילה למשרת מנכ
כן רשאית הממשלה לאשר הקבלת תנאי העסקתו של עובד מסוים לתנאי "). ל"מוקבל למנכ"

  ;באופן אישי, ל"מנכ
לתנאי , באופן אישי, ובד מסויםלמען מנוע ספק יודגש כי אין בהקבלת תנאי העסקתו של ע )ב(

או ,  כדי להקנות כל זכות להקבלת תנאים דומים לעובד שישובץ אחריו לאותה המשרהל"מנכ
 .הקבלה זו אינה משפיעה על דרך המינוי למשרה, כמו כן. לעובד שמילא את המשרה לפניו

 
  דרכי המינוי- 17.12

 
17.121 

 ל"מנכמינוי 
 של משרד ל"מנכ, )"חוק המינויים" -להלן  (1959-ט"התשי, )מינויים(חוק שירות המדינה פי -על )א(

על מינויו של . פי הצעת השר הממונה על אותו משרד-על, ממשלהידי ה-ממשלתי מתמנה על
 ; חלה חובת המכרז הפומבי הנדרשת בחוקל לא"מנכ

 )12  ' ס,1959-ט '' התשי, )מינויים(חוק שירות המדינה (
 : שני אלהבוים בהתקי, ממשלתי   במשרדל"מנכ להתמנות ככשיר  מועמד )ב(

 להשכלה גבוהה  המועצהידי -על   המוכרגבוהה  להשכלה  ממוסד אקדמי תואר  בעל  הוא .1
  האקדמיים   מהתארים   לתוארכשקול  ואושר  נרכש בארץ בה לה  המקביל  או, בישראל
 כפי  ותנאיו  לכלליו בהתאם  ,ל"מחו   תאריםלהערכת  האגף  ידי-על בישראל  הנהוגים

 ; הוראות נציבות שירות המדינהלרבות  ,עת למעתשיהיו 
   בעל    בתאגידאו  הציבורי  בשירות  - בכירים   ניסיון בתפקידים ניהולייםבעל  הוא .2

  אחר  בכיר  בתפקיד שהוא בעל ניסיון או   , משמעותייםפעילות   או/ו  עסקים  היקף
 תפקי ד   בכלו א, ל" לכהן כמנכמיועד  הוא   של המשרד בופעילותו העיקרי בתחום

 . אחרנטיוורל
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, לעיל 1)ב(נסמן ב התנאי האמור בו   מתקייםלא  אם  אף   מועמדלמנות  ניתן  חריגים  במקרים )ג(
,  של המשרדהעיקרי עיסוקו המקצועי בתחום  לפחות   שנים8 ניסיון של בעל  הוא   כאשרוזאת

 היקף  בעל   בתאגיד   רות הציבורי או ניהוליים בכירים בשיבתפקידים  שנים 4מתוכם לפחות 
 עיסוקו   בתחוםסיונוינ   מתקופתחלק שיהיו ככל  אשר  , משמעותייםפעילות   או/ו  עסקים
   הענייןכי בנסיבות , בהחלטה מנומקת, קבעהים י ועדת המינו.לעיל  כאמור   המשרדשל  העיקרי

 בין  ,בהתחשב, ל" כמנכלכהן  ועיתהמקצ   בכשירותולפגום   כדי  אקדמי  תואר  עדריבה  אין
  .המשרד עיסוקיו העיקריים של בתחומי  המועמד  של  המקצועי  בניסיונו  ,היתר

אחת מהאפשרויות  בו  מותמתקיי   מועמד אף אם לאלמנותבמקרים חריגים ניתן , כן  כמו
  ,קבעה  המינויים ועדתו  מיוחד הוא בעל ניסיון כאשר  וזאת  ,לעיל 2)ב(נסמן  בהאמורות 
כדי  2)ב(אחת מהדרישות האמורות בנסמן עדר י העניין אין בהבנסיבות  כי  ,מנומקת  בהחלטה
 המקצועי  סיונויבנ   היתרבין   ,בהתחשב, ל" כמנכלכהן המקצועית   בכשירותולפגום

 .אחרים רלוונטיים  ובשיקולים
 )10.5.2009  מיום 86' החלטת המ משל ה מס(
 )15/שע(

 
17.122 

 ועדת המינויים
 ,11.963בהתאם לפסקה , ידי השר לנציב שירות המדינה-ל תוגש על"הצעה למינוי אדם כמנכ )א(

חוק פי הודעות הממשלה מכוח -שהרכבה נקבע על, ועדת מינוייםוהוא יביא אותה בפני 
 ; תוגש לממשלה בצירוף הצעת השר הממונהועדת המינוייםחוות הדעת של . המינויים

 יקבל מנציב שירות המדינה הודעה בדבר מינויו  ,ידי הממשלה-ל שאושר על"הנבחר למשרת מנכ )ב(
 .ותנאי שירותו

 )7.3.1999 מיום 4892' החלטת המ משל ה מס(
 

17.123 
 מינוי בפועל

שירות  חוקאם היא מאלו המפורטות בתוספת ל, ל"ל או משרת מקביל למנכ"מינוי בפועל למשרת מנכ
 .18.24 ראה סעיף 1959-ט"התשי, )מינויים(המדינה 

 
17.124 

 פסקה מבוטלת
 )10/עב(
 

 ל ומקביליו'' שכר מנכ- 17.13
 

17.131 
 מסלולי שכר

לבחור את תנאי העסקתו מבין א חת  , עם כניסתו לתפקידו, רשאי, ל"כמו גם מקביל למנכ, ל"כמנ
 :החלופות הבאות

 ;ידי הממשלה- כפי שייקבע מעת לעת עלל"כשכר מנ )א(
או השכר בדירוגו , השכר בדרגה העליונה בסולם בדירוג המקצועי הצמוד למשרה בתקן )ב(

 .ל"עובד ערב מינויו למנכהמקצועי של ה
 )20/סב(
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17.132 
 בחירה חד פעמית

אין הוא רשא י , 17.131 ל באחד מתנאי ההעסקה המפורטים בפסקה" או המקביל למנכל"כבחר מנ
 .לחזור בו

 
17.133 

 שכר כולל
מכיו ון   ', ז כאים לשעות  חופשה בתמורה   לשעות עבודה   בימי ול אי נם  "מקביל  למנכאו  ה ל" כ יודגש  כי מנ

ליו כולל  בתוכו  גם  י ומקבל"כלמען מנוע ספ ק יצוין כי  שכר   מנ.  מגולמת בשכרו '  שהתמורה בגי ן  עבודה בימי ו
בין אם בחר , תמורה בגין עבודה בשעות נוספות וכל גמול אח ר המשולם בתמורה לעבודה בשעות בלתי רגילות

 . 17.131כאמור בפסקה , בין אם בחר בשכ ר בדרגה  העליונ ה בסולם המקצועי  ול"כבשכר מנ
 

17.134 
 מענק יובל

 ).ב(25.511ל אינם זכאים למענק יובל ראה  פסקה "ל או מקביל מנכ"מנכ
 )15/שע(
 

  דרך ההעסקה- 17.14
 

17.141 
 העסקה חוזית

,   )חוזה  מ יוחד( ) תקנ ות  שירות  המדינה מי נוייםל) 18( 1פי חוזה  מיוחד לפי תקנה  -ל יועסק ע ל"מנכ )א(
 ; לתקופת  תוקפו של מינוי ו, 1960-ך "תשה

 ;  אר בע שנים לתקופה של ) 3(1לפי תקנה , פי חוזה מיוחד-לעיו עסק , ל"בעל תפקיד מקביל למנכ )ב(
 . ידי הממשלה בהתאם למות נה בהם-או  על/ידי העובד ו-חוזים כאמור  ני תנים לביטול מוקדם על )ג(

 )30/סב(
 

17.142 
 פי כתב מינוי-העסקה על

המתמנה לתפקיד  , ל"פי כתב מינוי ערב מינויו לתפקיד מנכ-ל המועסק על"מנכ, למרות האמור לעיל
יהיה רשאי להוסיף ולהיות  , ברציפות מעבודתו בשירות המדינה והבוחר בתנאי שכר לפי דירוג מקצועי

 .מועסק לפי כתב מינוי
פי -ל המועסק על"יחולו גם על מנכ, בדבר הפסקת הכהונה, 17.16כי הוראות סעיף , מובהר עם זאת

 .כתב מינוי
 

  פנסיה ותנאים סוציאליים נלווים- 17.15
 

17.151 
 ל הבא מתוך השירות"מנכ
,   חוק  שירות  המדינהינה  שחל עליו   שנים   רצופות כעובד  בשירות המדעשרל אש ר  ער ב מינויו היה  מו עסק "מנכ

חו ק  כעובד בשירות המדינה  שהוראו ת , או") חוק הגמלאות" -  להלן (1970-ל"התש , ]נוסח משולב[)  גמלאות(
ל  "המתמנ ה לתפקיד המנכ,  שנ ות  שירות  רצופות  כאמור עשרעליו בחוזה ה עסקתו ואשר צבר הוחל ו הגמלאות

 : יהיה זכאי, ") ל הבא  מתוך השירות "מנכ " -  להלן (ברציפות מעבודתו בשירות  המדינה 
ותקופת  , פי תנאיו- ועלחוק הגמלאותבהתאם ל, להמשיך ולבטח זכויותיו בפנסיה תקציבית במדינה )א(

 ;  או  -  ל"שירותו  הקודמת במדינה תצורף  לתקופת כהונתו  כמנכ
וזכוי ו תיו בגין   ,  לפי בחירתו,  בקופת ביטוח או בקופת  גמל אחרת, לבטח זכויותיו  לפנסיה בקרן פנסיה )ב(

 בהתאם   - ולפי העניין   -או  לחילופין , חוק הגמלאו תתקופת שירותו   הקודמת ייקבעו בהתאם להו רא ות 
 .לתנאי חוזה ה ה עסקה

 ש אינ ה   עבוד ה    ל רבות הפסקת עבודה ת וך  נית וק יחסי -"  רציפות בעבודה " 17.14לעניין האמור  ב סעיף זה ובסעיף 
 ). 9(2סעיף , 1963-ג "התשכ, חוק פיצויי פיטוריםבהתאם ל,   חודשיםשיש ה   על עולה 

 )24.9.2000  מיום 66/החלטת  הממשל ה כל; 10.3.1996  מיום27/החלטת המ משל ה כל(
 )15/עא(

17.152 
 ל הבא מחוץ לשירות"מנכ
או שהיה עובד מדינה אך ערב , ל או מקבילו שלא בא לתפקיד ברציפות מעבודתו בשירות המדינה"מנכ

 זכויותיו ,חוק הגמלאותשלא הוחל עליו בחוזה העסקתו , מינויו הועסק באופן שלא חל עליו או
בין אם בחר , לפי בחירתו, בקופת ביטוח או בקופת גמל אחרת, הפנסיוניות תבוטחנה בקרן פנסיה

 .17.131כאמור בפסקה , בסולם הדירוג המקצועי, ל ובין אם בחר בשכר בדרגה העליונה"בשכר מנכ
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  סיום השירות- 17.16

17.161 
  הוראות כלליות-ל "קת כהונת מנ כהפס )א(

תופסק  , ל קודם"ל חדש תחת מינויו של מנכ"או למנות מנכ/ו, ל"החליטה הממ של ה לבטל מינויו של מנכ .1
ל זכות  "כי  אין למנכ, מו בהר.  פי קביעתה-ל הקודם מ תאר יך החלטת  הממ שלה או  על "כהונתו של ה מנכ

פי החלטת מ מש לה לפי סעיף   -יימת אך ור ק על וכי כהונת ו מתק, לקביעות במשר ת ו או כל זכות דומה לכך
 ;חוק המינויים ל12

בין בא מצעות המ שרד ו בין באמצעות נציבות , ל"ל תימסר  למנכ"הודעה על הכוונה לבטל מינוי ש ל מנכ .2
כמ י שיודע דבר ביטול , מוחזק, ל"המנככי , בכל מקר ה מובהר. בטרם הפסקת ה כהונה, שירות המדינה

 ; מיד עם קבלת החלט ת הממ שלה האמורה, מינויו
ולמלא א ח ר כל דרישות ה שר  , ל להעביר את  ת פקידו בצורה הט ובה ביותר למח ליפו" חובה על ה מנכ .3

 . בא שר להעבר ת התפקיד, הממונה עליו או כל גורם מוסמך א חר
 :ל"כ האחריות לקיום נוהל העברת תפקי ד בעת חלופי מנ

ל היוצא של  " האחריות הכוללת להיערכות לחפיפה וליישום תהליך החפיפה כולו מוטלת על המנכ )א
אשר יוביל את הליך העברת התפקיד בס יועם של בעלי תפקידים מרכזיים במשרד כפי  , המשרד 

ו בלבד ש אושר   , )27.1.2013(ג  "ז בשב ט הת שע" מיום  ט5342'   מס ה חלט ת ממ שלה  שפורטו ב
 ; המינוי בממשלה

בהתאם ל אחת מחלופו ת   , לפי קביעת השר המ מונה,  יום21לאפשר הסדר  ח פיפת זמנים של עד  )ב
 :אלה

ל היוצא להימנות על  "יוכל  מי שהיה המנכ , ל  הנכנס לתפקיד"ממועד כניסתו  של המנכ .1
מבלי ( ל ה חדש בא מצעות  תהליך חפיפה " הפעילים ולסייע לכניסת המנכעובדי המדינה

 ;)ל"שיוסיף להחזיק בסמכויות המנכ
הוא  , ל הנכנס ובטרם נכנס לתפקידו בפועל"ממועד אישור הממשלה את מינוי של המנכ .2

ולהתחיל בהליך ) ל"הזכאי לכל זכויותיו כמנכ(יוכל להימנות על עובדי המדינה הפעילים 
 ). ל"בטרם  העברת סמכויות  המנכ(ל המכהן "ה מנכהחפיפה עם 

תימסר ל נציב שירות המדינה ולמזכיר , ב התאם לחלופה ש נבחרה, הודעה על הסדר חפיפה כאמור
 . הממשל ה

 ))28.4.2013 (ג"ח  באייר התשע" מיום י78'   מסהחלטת ממ שלה(
  )15/עג(

 1פי החלטת הממ שלה כאמור בנס מן -על, עד למועד הפס קת כהונתו, ל ישולם במלואו" שכרו של המנכ .4
ל הארכת   הכהונה  "ב מידה והשר דור ש מ המנכ ל אח ר מועד זה, ותר לכל הי יום נוספים21-או עד  ל , לעיל

,   ל  תשלומי הסתגלו ת"ישולמו למנכ,  מיום ה פס קת תש לום ה שכ ר כאמור לעיל .   לעיל3כאמור בנסמן 
,  ותשל ומים אחרים כמפ ורט בפרק זה, פי כל דין-הכוללים  דמי הודעה מוקד מת על , 17.166כמפורט בפסק ה  

 . ידה וזכאי להםבמ
   הוראות כלליות-ל "הפסקת חוזה ש ל נושא משרה מ קב ילה למנכ )ב(

על  . כפופה לכללי המש פט המינהלי והציבורי, לרב ות אי הארכתו, ל"הפסקת חוזה של  נושא משרה מק ב ילה למנכ
משק ל   תוך מתן ה, על בסיס תשתית עובדתית מתאימה, השר להפעיל סמ כותו זו על בסיס שיקולים רלבנטיים בלבד

תוך קיום הכללים  שמקור ם   ,  יש  לפעול בת ום לב ובהגינות.  ואיזון נאות בין האינטרסים השונ ים, הנאות לכל שיקו ל
 . וב כפוף לקיום כללי הצדק הטב עי, ץ ובתי הדין לעבודה"בפ סיקות בג, בדיני עבודה

 )30/סב            (
17.162 

 ל הבא מתוך השירות"סיום שירותו של מנכ
 סיום   -ובחר ל בטח זכויותיו לגמלאות לפנסיה תקציבית במדינה , ל או מקבילו הבא מתוך השירות"מנכ )א(

בין אם שירות ו הסתיים ביוזמת השר הממונה  עליו ובין  , חוק הגמלאות לעניין , כהונתו ייחשב  לפיטורים
 ;17.17כא מור בסעיף ,  אלא אם  כן  עבר ברציפות לתפקיד אחר בשירות המדינה,  אם התפטר מרצונו

אינו זכאי להט בות פרישה או  כל זכויות פריש ה אחרות  ,  ל או מקבילו כאמור לעיל"כי מנכ, מובהר בזאת )ב(
  .85.14 סעיף זה  ו ב משנהבד א לה המפורטות בפרקמל, כלשהן

17.163 
 ל הבא מחוץ לשירות"סיום שירותו של מנכ

יהיה זכאי לזכ ויותי ו  , קופת ביטוח או בקופת גמל, ל או מקבילו שזכ ויותיו ל פנסיה מבוטחות בקרן פנסיה"מנכ
 . הפנסיוניות לפי כללי הקרן או  ה קופה כאמור

 
17.164 

  חופשהימי
בכפוף להוראות סעיף , רשאי לצבור ימי חופשה עבור תקופת כהונתו במשרתול או מקבילו "מנכ )א(

אך מכסת , 33.135ואינו זקוק לאישור לפי פסקה , 1951-א"התשי, חוק חופשה שנתית ל7
לרבות תקופות העסקה ,  ימים בגין כל תקופת שירותו140המרבית לא תעלה על הצבירה 

 ;אם היו כאלה, במשרות אחרות
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יהיה זכאי לדמי  ,  או למקבילו יתרת חופשה שנתית שלא ניצל עד סיום שירותול"כאם עומדת למנ )ב(
עם זאת רשאי . לחופשה בפועל ולא יהיה זכאי ,33.18פדיון החופשה בהתאם להוראות סעיף 

עד לסוף החודש בו כימי חופשה בפועל , או חלקם, לנצל ימי חופשה אלהבחירתו פי -הוא על
למעט בעיסוק שהותר לו בע ת  ,  ובתנאי שלא יעבוד בתקופה זו כשכיר או כעצמאי,סיים תפקידו

 ;כהונתו
,  עליו לפרוש מן השירותועם סיום כהונתו, ל או מקבילו אינו זכאי לחופשה ללא משכורת"מנכ )ג(

 ;אלא אם כן עבר ברציפות לתפקיד אחר בשירות המדינה
חוק שירות הציבור  המוטלת עליו מכוח " צינון"ל או מקבילו שאינו עובד בשל חובת "מנכ )ד(

יהיה זכאי לנצל בעין שלושה  , 43.6רק משנה  ובפ1969-ט"התשכ, )הגבלות לאחר פרישה(
בנוסף לחודשי ההסתגלות להם הוא (חודשי עבודה מתוך ימי החופשה הצבורה העומדת לזכותו 

בתקופה זו יהיה זכאי לשכר בתוספת ההטבות הסוציאליות ולרכב  ). פי חוזה העסקתו-זכאי על
, לקבל את פדיון החופשה בתשלום אחד, ממי שמעוניין בכך, אין באמור למנוע). ללא נהג צמוד(
 .פי החוק-על

 )2/סח(
 

17.165 
 פיצוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו

, ויותיו לגמלאות בוטחו בפנסיה תקציבית במדינהשזכ, ל או מקבילו הבא מתוך השירות"מנכ )א(
אשר עומדים לזכותו ימי  ,  שנה לפחות50ואשר בעת סיום שירותו ופרישתו לגמלאות הגיע לגיל 

 ;במועד פרישתו, יהא זכאי לפיצוי בגין ימי המחלה האמורים, מחלה בלתי מנוצלים
  ועל סמך טופס 33.27סעיף פי הוראות -על, בכפוף לאמור בפסקה זו, ייעשה, חישוב הפיצוי )ב(

 .)2835מדף  ( לעובד הפורש לגמלאות-זכאות לפיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה 
 )14/עא(

 
17.166 

 סתגלותתשלומי ה
, ל"זכאי לתשלום משכורת ושאר תנאי השירות של מנכ, ל או מקבילו ששירותו הסתיים"מנכ )א(

, והחזר הוצאות טלפון לפי חשבון טלפון) ללא נהג צמוד(לרבות רכב ,  החזרי הוצאות רכב:כגון
למעט , ובתנאי שלא יעבוד בתקופה זו כשכיר או כעצמאי,  להלן)ג(לתקופה כמפורט בנסמן 

 ;שהותר לו בעת כהונתובעיסוק 
החלות על , פי כל דין-תקופה זו נחשבת לגביו לתקופת עבודה וחלות עליה כל המגבלות על

 ;עובד מדינה בדרגתו ובמעמדו
בתשלום מענק ,  לעיל)א(ל או מקבילו רשאי לבחור במקום הזכויות המפורטות בנסמן "מנכ )ב(

 ; להלן)ג(כמפורט בנסמן 
יודגש כי , למען הסר ספק . בין המנהל הכללי ובין המדינהדהעבובמקרה זה יופסקו מיד יחסי 

במקרה זה יופסקו מיידית זכויות המנהל הכללי או מקבילו לקבלת החזרי הוצאות רכב לרבות 
 ;רכב אישי וטלפון

פעמי כאמור - או מקבילו מקבל עבורה תשלומי הסתגלות או מענק חדל"כמשך התקופה שהמנ )ג(
 :לפי הפירוט הבא, רותומותנה באורך תקופת שי, לעיל

 ; חודש אחד- חודשים 19כיהן עד  .1
 ; חודשיים- חודשים 30 עד 19כיהן מעל  .2
 . שלושה חודשים- חודשים 30כיהן מעל  .3

 )21.3.1994 מיום 138/החלטת המ משל ה כל(
 

17.167 
 הגבלות לאחר הפרישה

חוק שירות הציבור חלות הגבלות לאחר פרישה כאמור ב,  או מקבילו הפורש מן השירותל"על המנכ
  .43.6 ובפרק משנה ,1969-ט"התשכ, )הגבלות לאחר פרישה(
 

  העברה לתפקיד אחר- 17.17
 

17.171 
ראה (י המתקיים במשרדו רשאי להגיש את מועמדותו למכרז פנימ, ל הבא מתוך השירות"מנכ )א(

 ;17.166וזאת עד תום תקופת ההסתגלות אם בחר בה בהתאם לפסקה , )11.411פסקה 

17.164 - 17.171
  תנאי העסקה של מנהלים כלליים ונושאי משרות מקבילות- 17פרק 

___________________________________________________________________________
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רשאי לאשר המדינה נציב שירות , פי החלטות ועדת השרים לענייני כלכלה וועדת השירות-על )ב(
, לתפקיד אחר, ברציפות, אשר יעבור, ל או מקבילו"למנכ, ל"המשך עסקה בתנאי שכר של מנכ

 :בתנאים כדלהלן
רוג ירמת התקן של התפקיד החדש אינה נמוכה מאחת משתי הדרגות עליונות בסולם הד .1

 -וכן ; המקצועי אליו משתייכת המשרה
 .ל או מקבילו"הושלמה תקופת כהונה של לפחות שנה כמנכ .2

 
17.172 
סיום , סיים תפקידו זה והתמנה ברציפות לתפקיד אחר בשירות המדינהש, ל או מקבילו"כי מנכ, מובהר

 . ייחשב מועד סיום שירותו כמועד סיום תפקידו האחרון במדינה,17.16שירותו לעניין סעיף 
 

  סיוג פעילות פוליטית ומדינית- 17.18
 

17.181 
חוק שירו ת  חלים הסייגים והמגבלות הקבועים ב, ה כמו על יתר עובדי המדינ,ל או מקבילו"על מנכ

  .42.3  משנה ובפרק,1959-ט"התשי, )סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים(המדינה 
 

 ר'' סייגים ותחולת הוראות התקשי- 17.19
 

17.191 
 ר"תחולת התקשי

 .ר בשינויים המתחייבים מהוראות פרק זה"ל או מקבילו חלות הוראות התקשי"על מנכ
 

17.192 
 עבודה פרטית

 או מקבילו חייב להקדיש את כל זמנו ומרצו לעבודת המשרד ואין הוא רשאי לעסוק בעבודה ל"כהמנ
ובתנא י  , סד אקדמי מוכר להשכלה גבוההיוצאת מכלל זה עבודה אקדמית כמרצה במו. פרטית בשכר

  . 42.4ל קיבל לכך היתר בכתב ומראש בהתאם להוראות פרק משנה "שהמנכ
 

17.193 
 החובה להימנע מניגוד עניינים

 אףו, זכות אחרת/תמורההטבה כספית או ,  אם אינו תמורת שכראף,  אחרעיסוק לא יעסוק בכל ל"המנכ
אלא אם נציב שירות המדינה אישר כי אין בעיסוק ,  או בתאגיד ציבוריממשלתיתרה אם אינו בחב
וכי עיסוק זה אינו עומד בניגוד , של ניגוד עניינים עם תפקידו, אף למראית עין, כלשהוכאמור חשש 

 .43.0 פרק משנה להוראות
 

17.194 
  מגבלות-כהונה נוספת 

ונוכח חשיבות ת פקודם העצמאי , ל והרצו ן למנוע  ניגוד עניינים פו טנציאלי מחד"  של המנכנוכח מעמדו המיוחד
ל  יכול  להתמנות לכהו נה במועצה  א ו   "אין  המנכ, של התאגידים  הציבוריים והחברות הממשלתיות מאידך

 :אלא ב אחד המקרים החריגים הבאים,  בדירקטוריון של  תאגיד א ו חברה  כאמור
 יש   ל"ו למנכ,  הציבורי לת חומי פעילותה של החברה  הממשלתית או  הת אגיד   המשרד   אינו אחר איכאשר )א(

 הממונה   תהיה תרומה מ שמעותית השרולדעת , יכולת מקצועית הרלוו נטית לתחומי פעילותה של החברה
מוסדי א ו   ( אינו יוצר  חשש  לנ יגוד אי נטרסים  כיכי המינ וי כפו ף לחוות  דעת  משפטית ,  יודג ש. במינויו
,   להקדיש את הזמן  ה ראוי לתפקיד הנוסף שאליו הו א מועמדיוכל  כי ל"תו של  המנכ וכ ן להצ הר, )אחר

 ;   למשרד הממ שלתי שאותו  הו א מנהללהקדישבנוסף לזמן הרא וי שעליו 
:   כגו ן  (המדינה היסוד שלהן  משמשות למעשה כז רוע אר וכה של   יפי מסמכ- ממשלתיות שעלבחברות )ב(

נה ו אשר פועלות ב שמה לקידום פרוייקטים של  ידי המדי-על המכרעת מ מומנת שפעילותןחברות  
  ;  רב ה של המדינהבמעורבותולפיכ ך קיימת נחיצות  , )המדינה

,   ל "  של  ש ר  או מנכ חברות בהם החוק המקים של  תאגיד  ציבורי  קובע הוראה  מפורשת לעניין   במקרים )ג(
  ;בתאג יד, )או   נציגיהם(באופן אישי 

 . כדירקטור יו גבל לדירק טוריון אחד בלב דהעיסוק )ד(
 

17.195 
 סייג לתחולה

הגמלאות  , יחולו תנאי השכר) 1.6.1996(ו "ד בסיון התשנ"לים או מקביליהם שמונו לפני יום י"על מנכ
 .והשירות כפי שהיו באותו מועד

 )14/סה(

17.171 - 17.195
  תנאי העסקה של מנהלים כלליים ונושאי משרות מקבילות- 17פרק 

___________________________________________________________________________
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  תפקיד ומינוי בפועלהטלת,  מילוי מקום- 18פרק 
בפרק זה מובאות הוראות בדבר מילוי מקום  

הטלת תפקיד  , ידי אדם שאינו עובד מדינה-על
 .ומינוי בפועל של עובד מדינה

  מילוי מקום- 18.1
 

 מילוי מקום של עובד 18.12/  הגדרה 18.11
 מילוי  18.13/ הנעדר ממשרתו באופן זמני 

 ליות הוראות כל18.14/ מקום במשרה פנויה 
 

  הגדרה- 18.11
 

18.110 
כממלא מקום של עובד הנעדר מתפקידו , שאיננו עובד המדינה, העסקת אדם
יציאה , חופשה ללא משכורת, יציאה להשתלמות, לרגל מחלה(באופן זמני 
, או העסקה זמנית של אדם שאיננו עובד המדינה; ) לארץ וכדומה-לתפקיד בחוץ
 . משנה זהבהתאם להוראות פרק, במשרה פנויה

 

-  "מילוי מקום"

  מילוי מקום של עובד הנעדר ממשרתו באופן זמני- 18.12
 

18.121 
 משרה למני זאופן בתפקידו מנעדר שובד על שקום ממלא מעסקת האשר לשאי רמשרד באחראיה
 תנאי ם  ההתקייםב, חרים אדירוגים במקבילות הבדרגותר ו"מח הדירוג ב43 רגה דד עלה ששיא הדרגתש

 : באיםהטברים המצ
 ת אממלא העובד הל שיעדרותו הקופת תמהלך ב מני זאופן במשרה האיוש ביוניות חיימתק )א(

 ;בע קרך דמשרהה
 ל  שדרךב, מני זאופן במשרה הפקידי תת אבצע ימשרד הל שחר אעובד שפשרות איןא )ב(

  .18.2הוראות פרק משנה  להתאם בפועל בינוי מל שדרך בו אפקיד תטלתה
 

18.122 
 תקופה  להתאמה בהיהי מני זאופן במשרתו מנעדר שובד על שקום ממילוי בשרה מאיוש למינוי הליךה
 :באים הכללים להתאםב, בע קרך דמשרה הת אממלא העובד ההיעדרות לצפויהה
 ל שתקופה לקום ממלאמהעסקת  אשר לשאי ראחראי ה- נה שד על שתקופה לקום מילוימ )א(

,  11.933 סקה פהוראות להתאם בחירה בךלי הל שקיומו לכפוףב, מכרז בלא שנה שדע
 :הלן למפורט כקום מילוי מל שדרך באוישת ממשרה ההיות ממתחייבים השינוייםב
 איוש בדובר מי כודגשי, )א(11.933 פסקה באמור כפרסום החובת לנוגעב .1

 ;מנית זתקופה לקום מילוי מל שדרך בשרהמ
 נוגעת החרת אוראה הכל והעסקה הל ששוער מיום סועד מצויןי, ן כמוכ .2

 .קום מילוי מל שדרך בו זשרה מאיושל
 קום  ממלא מהעסקת אשר לשאי ראחראיה - נים ששלוש לנה שבין שתקופה לקום מילוימ )ב(

 יו ש  אוהל נפי לחירה בליך הל שקיומו לכפוףב, מכרז בלא שנים שלוש שד עלש תקופהל
   ;מתחייבים השינוייםב, 11.983 סקה פהוראות להתאםב, מנית זשרהמ

 רוכה אתקופה לקום ממילוי למינוי הליךה - נים ששלוש מרוכה אתקופה לקום מילוימ )ג(
 היות ממתחייבים הינוייםשב, 12 רק פהוראות להתאםב, ומבי פמכרז בהיה ינים ששלושמ
 .)א(נסמן  במפורט להתאם במני זאופן בקום ממילוי באוישת ממשרהה

 
18.123 

 :הלן למפורט להתאם בוגבל יתפקידו ממנית זנעדר הובד על שקום ממלא מעסקת הקופת תשךמ
 יעדרות התקופת לוגבל תעסקתוה -11.933 סקה פפי להליך בתפקידו לנבחר שקום ממלאמ )א(

 ;ביניהם מקצר הפיל, נה שד עו אבע קרך דמשרה הת אמלאמ העובדה

18.110 - 18.115
  מילוי מקום ומינוי בפועל- 18פרק 

___________________________________________________________________________

18.110 - 18.123
 טלת תפקיד ומינוי בפועלה,  מילוי מקום- 18פרק 
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  - 11.983 פסקה להתאם במנית זשרה מיוש אהליך בתפקידו לנבחר שקום ממלאמ )ב(
,  נים שלוש שד עו אבע קרך דמשרה הת אממלא העובד היעדרות התקופת לוגבל תעסקתוה
 ;ביניהם מקצר הפיל

 עובד היעדרות התקופת לוגבל תעסקתוה - ומבי פמכרז בתפקידו לנבחר שקום ממלאמ )ג(
 יתןנ - קום ממילוי בעובד הועסק הה במשרה התפנתהה. בע קרך דמשרה הת אממלאה
  ;בע קרך דמשרה למנותו להיהי

 עבר מקום ממלא מעסקת הארכת האשר לשאים רטעמו מי מו אמדינה הירות שציבנ )ד(
 .יירשמו שיוחדים מטעמיםמ, ה זסעיף בנקובות התקופותל

 
 ילוי מקום במשרה פנויה מ- 18.13

 
18.131 

 וק  חהוראות להתאםב, פומבי המכרז הובת חלה חנויה פמשרה לחוץ הן מובדעינוי דרך קבע של  מלע
אלא אם נקבע הליך אחר לאיוש המשרה , 12בפרק  כאמור 1959-ט"שיתה, )ינוייםמ (מדינה הירותש

 .11.9כאמור בפרק משנה 
 

18.132 
 43 רגה דד עלה  ששיא הדרגת שנויה פמשרה בקום ממלא מעסקת האשר לשאי רמשרד באחראיה
 קר, דרך קבע משרה היוש אליכי הסיום לעדו, חרים אדירוגים במקבילות הבדרגותר ו"מח הדירוגב
 :הלן למפורטים התנאים המצטברים הל כתקיימים מאשרכ, כלל הן מוצאים ימקריםב
 ת  אבע קרך דממלא ההעובד ש:וןגכ, תפנה תהמשרה שועד מבעוד מצפות לרך דייתה האל )א(

 ;כרז מל שדרך במועד באיישה ליה היתן נלאו, צרה קהתראה במשרתו מתפטר המשרהה
 איוש למכרז הליכי הסיום לד עמני זאופן בקום ממילוי במשרה האיוש ליוניות חיימתק )ב(

   ;בע קרך דמשרהה
 ל  שדרךב, מני זאופן במשרה הפקידי תת אבצע ימשרד הל שחר אעובד שפשרות איןא )ג(

  ;18.2הוראות פרק משנה  להתאם בפועל בינוי מל שדרך בו אפקיד תטלתה
 בחר נלא ו11.4 שנה מפרק להתאם במשרה האיוש לשרדימ-ין בו אנימי פכרז מורסםפ )ד(

  ;מכרז בובדע
 הגש ת  לאחרון המועד העבר ו12 פרק להתאם במשרה האיוש לומבי פכרז מורסםפ )ה(

 מועמדים הבין מינו אקום ממילוי ביועסק שהעובדו, פומבי המכרז בועמדויותמ
 . מכרז במתמודדיםה

 
18.133 

 התאם בהיהי, בע קרך דמשרה היוש אליכי הסיום לד עקום ממילוי בנויה פשרה מאיוש למינוי הליךה
 ;18.122בפסקה  מפורטכ מתחייבים השינוייםב, 11.933 סקה פהוראותל
 

18.134 
 סיום  לד עו אודשים חשה שד על שתקופה להיה ינויה פמשרה בקום ממלא מעסקת הקופת תשךמ
 עבר ממכרז הליך התארך ההם במקריםב. ביניהם ממוקדם הפיל, בע קרך דמשרה האיוש למכרז הליכיה
 ודשים  חשה שד על שהתקופ למקום המלא מעסקת הקופת תת אהאריך לשאי ראחראיה, ו זתקופהל
 .  ביניהם ממוקדם הפיל, בע קרך דמשרה האיוש למכרז הליכי הסיום לד עו אלבד בוספיםנ

 
18.135 

 קום ממלא מהעסיק להיה ייתן נבהם שפקידים תוגי סו אפקידים תקבוע לשאי רמדינה הירות שציבנ
 המשרד שבלבדו, פומבי המכרז בועמדויות מהגשת לאחרון המועד הסתיים הטרם שףא, נויה פמשרהב
 . בע קרך דמשרה היוש אהליכי בחלה
 

18.136 
 ו אאמורים ההכללים משונה בנויה פמשרה בקום ממלא מעסקת האשר לשאית רמדינה הירות שציבותנ
 .    יוחדים ממטעמים וריגים חמקרים במשרד הקשת ביפ-לע, ה זסעיף בנקובות התקופות לעברמ
 

  הוראות כלליות- 18.14
 

18.141 
חייב להודיע במפורש למועמד להעסקה לפי פרק משנה זה את  , האחראי או מי שהוסמך לכך על ידיו

,  בדרגתו או בדירוגו , כל זכויותיו כעובד המדינה בעת כניסתו לשירות ובכל מקרה של שינוי במעמדו
 .ה זהוכן ליידע אותו בדבר מעמדו הזמני כממלא מקום לפי פרק משנ, 02.7כאמור בפרק משנה 
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18.142 

 ; למילוי המשרההסף הנדרשותממלא מקום יועסק רק אם הוא ממלא אחר דרישות  )א(
רשאית , כאשר חיוני שתפקידי המשרה יבוצעו ללא  כל דיחוי, במקרים יוצאים מן הכלל )ב(

 נציבות 
אם שוכנעה שאין , שירות המדינה לאשר העסקת ממלא מקום שאינו ממלא אחר דרישות המשרה

רשאית נציבות שירו ת  , באישורה. העסיק עובד אחר הממלא אחר דרישות המשרהאפשרות ל
 .המדינה להתנות כי העובד האמור יועסק בדרגה נמוכה מדרגת המשרה

 
18.143 

 ;פי חוזה מיוחד-באופן זמני עלאדם שאינו עובד המדינה יועסק במילוי מקום  )א(
 המשרה בה  שלהמשכורתממלא מקום יהיה מסעיף המקור התקציבי לתשלום שכרו של  )ב(

 ;הוא מועסק
אך ממשיך לקבל , ניתן להעסיק ממלא מקום של עובד שנעדר מתפקידו באופן זמני )ג(

בכפו ף  , )כגון עובד הנמצא בחופשת מחלה(מלאה או חלקית בתקופת היעדרותו , משכורת
 ; לקיומו של מקור תקציבי לכך

, להוראות פרק משנה זה אליה נבחר בהתאם משרההממלא מקום יבצע את תפקידי אותה  )ד(
  .  ולא יבצע תפקידים אחרים

 
18.144 

 וניתן להחזירו נתקבל לתקופת ניסיון במשרה אחרתש, משרה של עובד מתוך השירות )א(
תיחשב למשרה פנויה ויש  , 13.82למשרתו הקודמת במהלך תקופת הניסיון בהתאם לסעיף 

 ;לאיישה במכרז
ן בהתאם להוראות לגבי מילוי מקום בקשה להעסקת ממלא מקום במשרה כאמור תיבח )ב(

 .18.13כאמור בסעיף , במשרה פנויה
 

18.145 
 דירוג במעלה ו42-44מתח הדרגות שלה הוא  שמשרה לקום ממלא מעסקת הרשא ליןא )א(

 י  מו אמדינה הירות שציב נאישור בלאא, חרים אדירוגים במקבילות הבדרגותר ו"מחה
 ;יוחדים ממטעמים וטעמומ

 .ראי ייעשה רק אחרי קבלת אישור בכתב מאת נציב שירות המדינהמילוי מקום של אח )ב(
 

18.146 
 התמו ד ד לכאי זהיה יאל, ומבי פמכרז בלא שתפקידו לנבחרו, מני זאופן בקום ממילוי בהועסק שובדע
 תקופ ה לזאתו, ועסק הה במך סחידת יו אשרד מאותו במכרז מפטור בקום ממילוי בחרות אשרות מלע
 . עסקתו היום סועדמ מודשים חשה שלש
 

18.147 
 משרדי -זכאות להתמודד במכרז פנימי ובין

,  שרדייםמ-ין בו אנימיים פמכרזים בהתמודד לכאי זהיה יא למני זאופן בקום ממילוי במועסק הובדע
 :לה אשני מחת אהתקיים בלאא
 פסקה באמורכ, משרה בבודה עודשי ח18 השלים וומבי פמכרז בתקבל המקום המלאמ )א(

11.411;  
 48 ל עעולה הקופהת, מדינה הירות שציבות נאישורב, פקיד תאותו בועסק המקום המלאמ )ב(

 .  בודה עודשיח
 

18.148 
  העסקהסיום

כאמור ,  במילוי מקום תסתיים כאשר חלפה התקופה המותרת להעסקה בדרך זוהעסקה )א(
 ; פי המוקדם מביניהם-על, או אם אוישה המשרה דרך קבע, לעיל

רשאים  ,  המדינה או מי מטעמושירותמילוי המקום במשרד וכן נציב  שאישר את הגורם )ב(
  נוכחו לגלות כי העסקת ממלאאםאו , אם לא קוימו ההוראות דלעיל, לבטל מילוי מקום

 .המקום נועדה לעקוף את חובת המכרז
 )5/עו(
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  הטלת תפקיד ומינוי בפועל- 18.2
 

/  נוהל 18.21/ ות כלליות  הגדרות והורא18.20
 מינוי בפועל במשרד למשרה בה משובץ  18.22
 מינוי בפועל במשרד למשרה  18.23/ עובד 
 מינוי בפועל במשרות שהמינוי  18.24/ פנויה 

 מינוי בפועל  18.25/ להן טעון אישור הממשלה 
 מינוי בפועל באישור  18.26/ במשרד אחר 

מנית   העברה ז18.27 / ינהנציבות שירות המד
/  למילוי תפקידים בגופים אחרים של המדינה 

 סיום  18.29/  חישוב תקופת מינוי בפועל 18.28
 מינוי בפועל

 
  הגדרות והוראות כלליות- 18.20

 
18.201 

 :בפרק משנה זה
ואשר סיים את תקופת , אשר התקבל לשירות המדינה כדין, עובד בכל מעמד

 ;הניסיון שלו כעובד מן החוץ
 

תפקיד או , בנוסף על תפקידו הקבוע, ה מיוחדת בכתב לעובד למלאמתן הורא
 ; תפקידים נוספים באופן זמני

 

-
 
-
 

 "עובד"
 

 

"הטלת תפקיד"

משרה במשרדו או ל, במעמד של ממונה בפועל, מינוי עובד מדינה באופן זמני
בין אם הוא מקבל משכורת , כאשר נושא המשרה נעדר מעבודתו, במשרד אחר
חופשה ללא , יציאה להשתלמות, הוא נעדר לרגל מחלה: למשל(או ובין אם ל
 או ,)לארץ-יציאה לתפקיד בחוץ, מינוי בפועל במשרה אחרת, חופשה, משכורת

 ;כאשר המשרה פנויה
 

-  "מינוי בפועל"

 .למשרת מתמחה במשפטים למשך תקופת ההתמחות, שיבוץ עובד בכל מעמד
 
 

-
 
 

מינוי בפועל "
לצורך התמחות 

 "טיםבמשפ
 

18.202 
 הטלת תפקיד

, אף אם אינם בתחום פעולתו הרגילה,  תפקידים זמניים עובד רשאי להטיל עלהאחראי )א(
הטלת תפקידים של משרה שהתפנתה באופן זמני בנוסף על תפקידו ; כמפורט בפסקה זו
 ;מותנית בעמידת העובד בתנאי ההשכלה והניסיון הנדרשים למשרה, הקבוע של העובד

 

כל עוד אין בהטלת  , לעיל) א (נסמןב למלא כל תפקיד שהוטל עליו לפי עובד חיי )ב(
בתנאי שהטלת תפקיד זמני על עוב ד  , התפקידים משום פגיעה בו ואין הם מעל יכולתו

 כל תפקיד שהוא בתחום מילוי.  תהייה טעונה הסכמתו-לתקופה ארוכה משישה חודשים 
, בשום מקרה,  אין בו-ביחידה בה הוא מועסק , האחריות הכוללת של עובד במילוי תפקידו

 ;משום פגיעה בעובד
 

בו או כ י  יש משום פגיעה , לעיל) א (נסמןלפי , סבור עובד כי בתפקיד הזמני שהוטל עליו )ג(
רשאי העובד לבקש את  , ואין הממונה על העובד מקבל את טענתו, הוא מעל יכולתו

והוועד רשאי לבקש התערבות הוועד המקומי או המחוזי של , התערבות ועד העובדים
 ;אך אין בכך כדי לפטור את העובד מחובת מילוי התפקיד הזמני, הסתדרות עובדי המדינה

 

 ,06.22בהתאם לסעיף , של הסתדרות עובדי המדינה על סכסוךהכריז ועד מקומי או מחוזי  )ד(
רשאי העובד להפסיק את מילוי התפקיד הזמני עג , לעיל) ג(בעקבות טענת עובד לפי נסמן 

ראה פסק ה  (ניה למתן החלטת הוועדה הפריטטית או כל עוד לא עבר הזמן המרבי לדיו
 .הכל לפי המועד המוקדם יותר, )06.225
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18.203 
 מינוי בפועל

 ; בכפוף להוראות פרק משנה זה, האחראי מוסמך למנות עובד במינוי בפועל )א(
,  26/שסמ  "אושרה  בקשת  עובד  להתמחות  במשפטים  בהתאם  להוראות  הודעות  נש )ב(

 .למשרת מתמחה במשפטים למשך תקופת ההתמחותימונה בפועל , 21/סח-  ו4/סד
 )21/סח(

 
18.204 

אלא אף למילוי תפקידים בעבודה שלפי טיבה , מותר למנות עובד בפועל לא רק למשרה הכלולה בתקן
 .16.131ובלבד שתתמלאנה הוראות פסקה , נה צמיתהאי

 
18.205 

 ;18.24ראה סעיף , על מינוי בפועל במשרות שהמינוי להן טעון אישור הממשלה )א(
 .17.1ראה פרק משנה ,  על מינוי בפועל של מנהל כללי )ב(
 

18.206 
 .24.51ראה סעיף , על משכורת עובד במינוי בפועל

 
18.207 

ל "או עובד לשכת מנכ, 02.5עובד לשכה במשרות אמון בלשכת נבחר כאמור בפרק משנה  )א(
ימונה למשרתו אך ורק בדרך של מינוי ,   הבא מתוך השירות02.6כאמור בפרק משנה 

 ;בהתאם להוראות פרק משנה זה, בפועל
,   ל הבא מתוך השירות "י בפועל של עובד לשכת נבחר או עובד לשכת מנכעל סיום מינו )ב(

 .02.614- ו02.536ראה  פסקאות 
 )10/סט)(5/עו(

 
  נוהל- 18.21

 
18.211 

יודיע על כך  , ידי מי שהוסמך לכך בהתאם להוראות פרק משנה זה- של עובד עלאושר מינוי בפועל
 : בנוסח הבא, בכתב לעובדהאחראי

המינוי בפועל כפוף ____________ _ _____ נתמנית בפועל למלא את התפקידים של משרה"
עיפים זכויותיך בתקופת המינוי בפועל תהיינה לפי הוראות ס, ר בדבר מינוי בפועל"להוראות התקשי

 ".ר" בתקשי24.51 - ו18.28
 . ישלח עותק מההודעה לנציבות שירות המדינההאחראי

 
18.212 

 ;לעובד משרתו עד תום המינוי בפועל שתישמר אישור מינוי בפועל של עובד מותנה בכך )א(
בד משרתו עד תום תוקפו של   תישמר לעו-פי חוזה מיוחד -במקרים בהם מועסק עובד על )ב(

 ;טעונה אישור נציבות שירות המדינה, הארכת מינוי בפועל מעבר לכך. החוזה המיוחד
. שדרגתה כדרגת משרתו, מותר לשמור לו משרה אחרת המתאימה לו, בהסכמת העובד )ג(

אלא בדרך של מינוי בפועל או של , המשרה השמורה לעובד לא תמולא בתקופת היעדרו
אשר יסתיים לא יאוחר מתום המינוי , )בכפוף להוראות פרק משנה זהו (מילוי מקום

 ;בפועל
אין האמור בפסקה זו פוגע ב הסדרים מיוחדים בדבר שמירת משרה לעובד בתקופת המינוי  )ד(

בהסכמת העובד ובאישור מראש של נציבות שירות , אשר ייקבעו בכתב, בפועל ואחריה
 .המדינה

 )33/סד(
 

18.213 
  ;אין לאשר למפרע מינוי בפועל של עובד )א(
 30-מותר לאשר למפרע מינוי בפועל לתקופה שאינה ארוכה מ, במקרים יוצאים מן הכלל )ב(

בתנאי שהעובד מילא למעשה בתקופה הנדונה את כל תפקידי המשרה לה הוא עומד , יום
 ;בפועללהתמנות 

טעון בכל מקרה אישור נציבות שירות ,  יום30-מוקדם יותר מ, מינוי בפועל למפרע )ג(
 .המדינה
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18.214 
יודיע האחראי בטופס הודעה על שינויים  , וכן על סיום מינוי בפועל של עובד, על מינוי בפועל של עובד

עותקים מטפסי הודעות השינוי ). 2717מדף (הודעה על שינויים אישיים ובטופס ) 2716מדף (בשיבוץ 
 . יימסרו גם לעובד שנתמנה בפועל, האמורות

 
18.215 

 כל עוד ,גתו של העובד מדרגבוהה לאשר מינוי בפועל של עובד למשרה שדרגתה אין )א(
 ;תפלילימתנהלים נגדו חקירה או דיון בקשר להאשמה משמעתית או 

 הדיון אם השתכנע כי החקירה או ,נציב שירות המדינה רשאי לאשר מינוי בפועל כאמור )ב(
 בהתאםמתמשכים זמן רב וכי בנסיבות העניין מן הראוי שלא לעכב את קידומו של עובד 

 .24.55לסעיף 
 

  מינוי בפועל במשרד למשרה בה משובץ עובד- 18.22
 

18.221 
אחראי מוסמך למנות בפועל עובד של המשרד למשרה בתקן משרדו בה משובץ עובד   )א(

המינוי בפועל לפי פסקה זו ). בין אם הוא מקבל משכורת ובין אם לאו(הנעדר מעבודתו 
 ;יסתיים עם שובו לעבודה של העובד הנעדר

 בפועל מותנה בקיום דרישות ההשכלה והניסיון של המשרה אליה מתמנה העובד מינוי )ב(
בהתאם , או שהוא היה רשאי להציג את מועמדותו במכרז פנימי למשרה האמורה, בפועל

 .11.43- ו11.41להוראות סעיפים 
 

18.222 
ל אינה נמוכה ביותר משת י   רק אם דרגת העובד המתמנה בפוע,מותר למנות בפועל עובד )א(

 ;דרגות מהדרגה הנמוכה ביותר הצמודה למשרה אליה הוא מתמנה בפועל
,  וחיוני שתפקידי המשרה ימולאו ללא דיחוי, לא נמצא עובד אשר ימלא אחר התנאי האמור )ב(

עובד אשר לא נתמלא בו , לתקופה של לא יותר משנה אחת, רשאי אחראי למנות בפועל
 .כאמור לעיל, נתמלאו בו דרישות ההשכלה והניסיוןובלבד ש, התנאי האמור

 
18.223 

, במקרים שונים מהאמור לעיל או מעבר לתקופות הנקובות לעיל, מינוי בפועל והארכת מינוי בפועל
 ).18.26ראה סעיף (טעון אישור נציבות שירות המדינה 

 
  מינוי בפועל במשרד למשרה פנויה- 18.23

 
18.231 

לרבות מינוי בפועל למילוי , אחראי מוסמך למנות בפועל עובד של המשרד למשרה פנויה בתקן משרדו
 .16.13לפי סעיף , ידי נציבות שירות המדינה-תפקידים בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה שאושרה על

 
18.232 

 בעניין הפרשי דרגות 18.22 מותנה בקיום התנאים שנקבעו בסעיף 18.231מינוי בפועל לפי פסקה 
 .ודרישות השכלה וניסיון

 
18.233 

לתקופה שלא תעלה על  , עד למילוי המשרה בקביעות, 18.231מותר למנות עובד בפועל לפי פסקה 
לעניין מינוי בפועל של עובד המשרה ( למילוי קבוע של המשרה בתנאי שהוחל כבר בהליכים, שנה

 ).13.84 ראה סעיף -פנויה שהוחל בהליכים למילויה 
 )23/סד(
 

18.234 
או מעבר לתקופות  , שונים מהאמור לעילמינוי בפועל והארכת מינוי בפועל במקרים  )א(

 ;טעון אישור נציבות שירות המדינה, הנקובות לעיל
נציבות שירות המדינה לא תאשר מינוי בפועל למי שאיננו ממלא אחר דרישות ההשכלה  )ב(

 .אלא במקרים חריגים ויוצאים מן הכלל, והניסיון כאמור לעיל
 

 

18.214 - 18.234
 הטלת תפקיד ומינוי בפועל,  מילוי מקום- 18פרק 

___________________________________________________________________________
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18.235 - 18.254
 הטלת תפקיד ומינוי בפועל,  מילוי מקום- 18פרק 

___________________________________________________________________________

18.235 
 . רי קבלת אישור בכתב מאת נציב שירות המדינהמינוי בפועל של אחראי ייעשה רק אח

 )2/סג(
 

  מינוי בפועל במשרות שהמינוי להן טעון אישור הממשלה- 18.24
 

18.241 
ה ל או משר"אם התפנתה משרת מנכ, 1959-ט"התשי, )מינויים(חוק שירות המדינה פי -על )א(

 או משרה של עובד המדינה שנתונה לו סמכו ת  ל" המפורטות בתוספת לחוק הנ המשרותמן
 או משנבצר מנושא משרה -") נושא משרה "-להלן  (פי חוק שעליו להפעילה בעצמו-על

תקופה מסוימת להשתמש בסמכותו או למלא תפקידו משום שהוא נעדר או נטול כושר 
לאחר התייעצות עם נציב שירות , רשאי השר הממונה על המשרד, מחמת כל סיבה

לתקופה שלא תעלה על שלושה  ,  להטיל את התפקיד על עובד מדינה אחר,המדינה
 ;חודשים

להאריך את התקופה האמורה  , לאחר התייעצות עם נציב שירות המדינה, השר רשאי )ב(
ובלבד שסך כל תקופת הטלת התפקיד באופן , לעיל בתקופות נוספות) א(כאמור בנסמן 

בהסכמת נציב שירות המדינה , רשאי השר, ואולם; א תעלה על שישה חודשיםזמני ל
להודיע לממשלה על הארכת תקופת הטלת התפקיד באופן , והיועץ המשפטי לממשלה

וכל עוד , בהתקיים נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, זמני מעבר לשישה חודשים כאמור
 ;מתקיימות נסיבות מיוחדות כאמור

לאחר , רשאי השר, וע מלעסוק בעניין מסוים במסגרת תפקידוהיה נושא משרה מנ )ג(
להטיל על עובד מדינה אחר למלא את התפקיד באותו  , התייעצות עם נציב שירות המדינה

 .עניין עד שתוסר המניעה
 )א23,  23, 12'  ס,)15' ון מסתיק (1959-ט"התשי, )מינויים(חוק שירות המדינה (

 
18.242 

יו ם בנכנסת לתוקפה ו, טעונה מתן הודעה בכתב למזכירות הממשלה 18.241החלטת שר לפי פסקה 
 .המצוין בהודעת השר

 
18.243 

זכאי , 18.241 כאמור בפסקה  המכהן בפועל, או הנושא משרהל" מוקבל למנכ,ל"מנכ )א(
 ;למשך תקופה מינויו בפועל, נושא משרה לפי הענייןלמשכורת של 

 אינו מקנה לו כל ,או נושא משרה כמשמעו לעילל "מינוי בפועל של עובד לתפקיד מנכ )ב(
 .נושא משרהתנאי הפנסיה והתנאים הנלווים של , זכות קבועה על המשרה או לרמת השכר

 )10/עב(
 

  מינוי בפועל במשרד אחר- 18.25
 

18.251 
מינוי כאמור טעון הסכמת האחראי במשרד בו . הוראות פרק זה יחולו גם על מינוי בפועל במשרד אחר

 .מועסק העובד ובהסכמת העובד
 

18.252 
, במקרים שונים מהאמור לעיל או מעבר לתקופות הנקובות לעיל,  בפועל והארכת מינוי בפועלמינוי

 ).18.26ראה סעיף (טעון אישור נציבות שירות המדינה 
 

18.253 
 אותן הוראות ;24.51יחולו הוראות סעיף , שמונה בפועל למשרה במשרד אחר, על משכורתו של עובד

בהתחשב באופי עבודתו קבעה נציבות שירות המדינה כי ימשיך לקבל , לא יחולו על עובד אשר
ולפי התנאים , בתקופת המינוי בפועל במשרד אחר את משכורתו הרגילה במשרד המעסיק אותו

 .הקיימים במשרדו
 

18.254 
מהמשרד בו הוא משר ת , ל"לרבות הוצאות נסיעה ואש, מקבל את משכורתו, עובד שמונה בפועל

 .אלא אם נקבע אחרת, בפועל
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18.255 
ירשמו את היעדרויותיו ואת זכויותיו ויטפלו , בהם מועסק בקביעות העובד בפועל, המשרד והיחידה

 . בפועלבמשך כל תקופת המינוי, 93.223לרבות מסירת הודעות שינוי לפי פסקה , בכל ענייניו האישיים
 

18.256 
יודיע בכתב בסוף כל חודש , בה מועסק העובד בתקופת המינוי בפועל, מנהל היחידה )א(

פרטים על היעדרויותיו של העובד באותו , למנהל היחידה בה מועסק העובד בקביעות
 ;וכן יצרף להודעתו את האסמכתות להיעדרויות אלו, חודש

ע למנהל היחידה בה מועסק העובד  יודי, בה מועסק העובד בקביעות, מנהל היחידה )ב(
על שינויים העשויים להשפיע על משכורתו של העובד וכן אם , במקרה הצורך, בפועל

 .בתקופת היעדרו מעבודתו, כולה או מקצתה, העובד אינו זכאי למשכורת
 

  מינוי בפועל באישור נציבות שירות המדינה- 18.26
 

18.261 
 18.25- ו18.23, 18.22במקרים שונים מהמקרים המצוינים בסעיפים מינוי בפועל והארכת מינוי בפועל 
 .טעון אישור נציבות שירות המדינה, 18.233או  18.223 ותאאו מעבר לתקופות הנקובות בפסק

 
18.262 

לפני היום , 18.261לפי פסקה , האחראי יגיש לנציבות שירות המדינה בקשה לאישור מינוי בפועל
 :ייכללו בה הפרטים הבאים. המבוקש כתחילת המינוי בפועל

 ;שם העובד שמוצע למנותו בפועל )א(
 ;תואר משרתו הקבועה ומספרה בתקן )ב(
 ;ה ומשכורתו המשולבתדרגתו הקבוע )ג(
 ;)כגון תוספת הערבה ותוספת סיכון(התוספות הצמודות למשרה הקבועה של העובד  )ד(
 ;דרגתה ומספרה בתקן, תואר המשרה שהעובד ימלא בפועל )ה(
, )כגון תוספת הערבה ותוספת סיכון(התוספות הצמודות למשרה שהעובד ימלא בפועל  )ו(

 ;ומןוהאם העובד ממלא אחר התנאים לתשל
 ;תאריך התחלת המינוי בפועל )ז(
 :התקופה המשוערת של המינוי בפועל )ח(
 .הנימוקים לבקשה לאישור המינוי בפועל )ט(
 

18.263 
אשר בה כיהן בפועל לפני כן ללא הפסק , אישרה נציבות שירות המדינה מינוי בפועל של עובד במשרה

 .זכאי העובד למשכורת בעד כל תקופות המינוי בפועל ברציפות, 18.25 או 18.23, 18.22לפי סעיפים 
 

  העברה זמנית למילוי תפקידים בגופים אחרים של המדינה- 18.27
 

18.271 
,  משטרת ישראלב, ל"צההתעורר צורך בהעברה זמנית של עובד למילוי תפקידים בשירות קבע ב

או , משרד החינוך או בהוראה במסגרת משרד החוץלאומי ב-במחלקה לשיתוף בין, שירות בתי הסוהרב
יפנה האחראי של , בהעברה זמנית של עובד מיחידות אלו למילוי תפקידים במשרד ממשלתי אחר

 .המשרד הנוגע בדבר אל נציבות שירות המדינה לקבלת הוראות בדבר הסדרת ההעברה
 

 תקופת מינוי בפועל חישוב - 18.28
 

18.281 
 .24.51על משכורתו של עובד שמונה בפועל ראה סעיף 

 
18.282 

אולם א ח  , מינוי בפועל של עובד אינו מקנה לו כל זכות למשרה שהוא ממלא בפועל או להעלאה בדרגה
  חודשים12-נמשך יותר מוהמינוי בפועל ,  תחילית13עד שמונה בפועל למשרה שרמת התפקוד שלה 

 ) 18/שע) (16/עה(. זאת בתנאי שעונה לדרישות המשרה, ועסק במשרה זו דרך קבעי - ברצף

18.255 - 18.282
 הטלת תפקיד ומינוי בפועל,  מילוי מקום- 18פרק 
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18.283 

תיקבע לפי דרגת משכורתו , בתקופת המינוי בפועל, ועלמכסת חופשת המנוחה של עובד שמונה בפ
 .בתקופת המינוי בפועל

 
18.284 

שירו ת  , חופשת אבל, חופשת מחלה: כגון(תשלומים בתקופת היעדר מן העבודה , לעניין שעות נוספות
תיחשב דרגת העובד בתקופת , בתקופת המינוי בפועל, לעובד שמונה בפועל) ל"במילואים וקצובת אש

 .נוי בפועל כדרגתו הקבועההמי
 

18.285 
ולא חלה הפסקה בין המינוי בפועל לבין המינוי , מונה עובד בקביעות למשרה אותה מילא לפני כן בפועל

רשאי האחראי להביא בחשבון את תקופת המינוי בפועל בדרגה גבוהה מדרגתו הקבועה של  , הקבוע
ראה (ורך חישוב תקופת הניסיון במשרה החדשה לצ, כתקופת שירות באותה משרה ובאותה דרגה, העובד
 -לעניין העלאה בדרגה במשרה שצמודות לה כמה דרגות   . ולצורך חישוב הוותק בדרגה, )13.822פסקה 

 .21.23 ראה סעיף -ולעניין העלאה לדרגת המשרה בתקן ; 21.24ראה סעיף 
 

  סיום מינוי בפועל- 18.29
 

18.291 
 .מינוי בפועל מסתיים מאליו בתום האישור למינוי בפועל שניתן לפי הוראות פרק משנה זה

 
18.292 

 :באחד המקרים הבאים, מינוי בפועל יסתיים לפני תום האישור למינוי בפועל
 ;ידי מי שאישר אותו-המינוי בוטל על )א(
 ;חר למלא את המשרה הנדונה בפועל או באופן קבועמונה עובד א )ב(
, העובד שמונה בפועל נעדר מעבודתו במשרה אותה הוא ממלא בפועל מאיזו סיבה שהיא )ג(

 ;בין אם הוא זכאי למשכורת בתקופת ההיעדר ובין אם לאו,  ימים רצופים60במשך 
 .העובד פרש מן השירות )ד(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.283 - 18.292
 הטלת תפקיד ומינוי בפועל,  מילוי מקום- 18פרק 
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  שאילת עובדים- 19 פרק
 זה מובאות הוראות בעניין שאילת עובדים  בפרק

 .לשירות המדינה

  שאילת עובדים- 19.1
 

/   נוהל השאילה 19.12/  הגדרות וכללים 19.11
 עובד מושאל שפרש לגמלה מהגוף 19.13

 המשאיל
 

  הגדרות וכללים- 19.11
 

19.110 
 :בפרק משנה זה

 ;שירות בתי הסוהר, משטרת ישראל, ל"צה
 

-  "גוף משאיל"
מילוי מקום או מינוי , אדם הנמנה על גוף משאיל והמועסק בדרך של השאלה

 .שלה או ביחידת סמךבפועל באחד ממשרדי הממ
-  "עובד מושאל"

 ".גוף משאיל"שאילת עובדים לשירות המדינה אפשרית אך ורק מאחד הגופים כהגדרתו ב
 )5/עא(
 

  נוהל השאילה- 19.12
 

19.121 
הסכמת הג וף  , ל המשרד או מנהל יחידת הסמך המבקש את ההשאלה"שאילת עובד טעונה הסכמת מנכ

 .המשאיל הנוגע בדבר ואישור נציבות שירות המדינה
ל או מנהל יחידת הסמך אל נציבות שירות המדינה בבקשה לאשר את  "יפנה המנכ, הסכימו לשאילה

 .גוף המשאילהשאילה ואת תנאיה ויצרף לפנייה העתק מאישור ה
 

19.122 
נציבות שירות המדינה תאשר את השאילה לאחר שנבדק ונמצא שהשאילה לא תיצור התנגשות 

 .אינטרסים עם תפקידי העובד בשירות
 

19.123 
תתבצע , במקרים המתאימים, בחינת סוגיית החשש לניגוד עניינים ועריכת הסדר למניעת ניגוד עניינים

 .1.1555' מס היועץ המשפטי לממשלה  ולהנחיית13.6בהתאם להוראות פרק משנה 
 )28/סט(
 

19.124 
במקרי ם : נציבות שירות המדינה לא תאשר שאילת עובד ולא תאריך תקופת שאילה מעבר לשנתיים

 .יוצאים מן הכלל רשאי נציב שירות המדינה או מי שהוסמך על ידו לחרוג מהוראה זו
 

19.125 
ל המשרד  "תעביר את האישור למנכ) בות המשך שאילהלר(אישרה נציבות שירות המדינה שאילת עובד 

באישור תיקבע תקופת ההשאלה ושכרו של . או למנהל יחידת הסמך בו מועסק העובד ולחשב המשרד
 .העובד ימומן בדרך של העברה תקציבית

 
19.126 

והמבקש לשמור על רצף זכויות במקום , המועסק באופן זמני בשירות המדינה, עובד של גוף אחר
ובתנאי שנציבות שירות ,  מאותו מקום עבודהופשה ללא משכורתרשאי להיות בח, עבודתו הקבוע

 .כללי המינהל התקיןבהמדינה אישרה שאין במצב זה ניגוד עניינים או פגיעה אחרת בטוהר המידות או 
 )3/שס(
 
 
 
 

19.110 - 19.126
  שאילת עובדים- 19פרק 

___________________________________________________________________________
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  עובד מושאל שפרש לגמלה מהגוף המשאיל- 19.13

 
19.131 

אם ההעסקה היא באותו , אין להעסיק בשירות המדינה עובד מושאל שפרש לגמלה מהגוף המשאיל
 .יחידה בהם הועסק קודם לפרישתו לגמלה מהגוף המשאיל, תחום, תפקיד

 )17/סה(
 

19.131
  עובדים שאילת- 19פרק 

___________________________________________________________________________
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 2חלק 
 

 

 

 ,משכורת, קידום עובדים
שכר ותשלומים אחרים
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 2 חלק
 

שכר ותשלומים , משכורת,  עובדיםקידום
 אחרים
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 2 חלק
 

 שכר ותשלומים אחרים, משכורת,  עובדיםקידום
 

ברתם ממשרה  בחלק זה מובאות ההוראות בדבר קביעת דרגתם של עובדים בעת קבלתם לשירות או הע
תוספות השכר , שיעורי השכר והמשכורת של העובדים בשירות המדינה, קידום עובדים בדרגה, למשרה

 .להן זכאים העובדים וכן קצובות המוענקות לעובדים
 
 

  הוראות כלליות- קביעת דרגה וקידום בדרגה - 21פרק 
 הלי קביעת דרגה וקידום בדרגה בתפקידים מסוימים בדירוג המינ- 22פרק 
  קביעת דרגה והתקדמות בדרגה בעיסוקים מסוימים בדירוגים המקצועיים- 23פרק 
  משכורת ושכר- 24פרק 
  תוספות מיוחדות- 25פרק 
 ל והעברה''הוצאות אש,  נסיעות- 26פרק 
 כוננות ושכר עידוד, משמרות, ביום מנוחה,  עבודה בשעות נוספות- 27פרק 
  קצובות- 28פרק 
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  הוראות כלליות-ת דרגה וקידום בדרגה  קביע- 21 פרק
 זה מובאות הוראות כלליות בדבר קביעת  בפרק

דרגה וקידום בדרגה במשרות להן לא נקבע  
בדירוג  , מסלול קידום או סדר התקדמות בדרגה

כמו כן נכללו בפרק  . המינהלי ובשאר הדירוגים
זה הוראות בדבר קביעת דרגת עובד שהועבר  

ועבר מסולם למשרה נמוכה יותר או שה
 .  משכורת אחד למשנהו

  קביעת דרגה בעת כניסה לשירות- 21.1
 

 דרגה ומשכורת  21.12/  הוראות כלליות 21.11
שהועברו  , של שוטר ושל סוהר, של חייל

 קביעת דרגה לבעלי  21.13/ לשירות המדינה 
תואר שני או בעלי תעודה בלימודי תעודה  

ה  קביעת דרג21.14/ בדירוגים המקצועיים 
 לבעלי תואר שלישי בדירוגים המקצועיים

 
  הוראות כלליות- 21.11

 
21.111 

כתב ההרשאה או החוזה  , נקבעת בעת הוצאת כתב המינוי, הנכנס לשירות המדינה, דרגתו של עובד
. הסמכות לקבוע את דרגת העובד היא בידי נציבות שירות המדינה או האחראי . המיוחד של העובד
 ).24.14 ראה סעיף -על שכר עובדים ארעיים (14.322פסקה הכול לפי המפורט ב

 
21.112 

או נקב ע , 23- ו22לפי המפורט בפרקים , נקבע למשרה מסלול קידום כללי או סדר התקדמות בדרגה
תיקבע דרגתו של העובד בעת כניסתו , ד מסוים או במשרדים מסוימיםלמשרה מסלול קידום במשר

 .לשירות לפי ההוראות שפורטו במסלול הקידום או בסדר ההתקדמות בדרגה
 

21.113 
בות שירות המדינה  ויחולו הוראות נצי,  לא יחולו בשירותי הביטחון21.143 ופסקה 21.12הוראות סעיף 

 .כפי שייקבעו מעת לעת לגבי שירותי הביטחון
 )5/עא(
 

 שהועברו לשירות המדינה, של שוטר ושל סוהר,  דרגה ומשכורת של חייל- 21.12
 

21.121 
בהתאם  , ידורג במסגרת התקן, 11.62למשרה פנויה בשירות המדינה לפי הוראות סעיף , הועבר חייל

 :ללוח הקבלת הדרגות המפורט להלן
  /ר"מח: דירוגים דירוג  מינהלי    דירוג משפטנים

 הנדסאים/ מהנדסים
 עיתונאים/ טכנאים

 ל"הדרגה בצה

                        אלו ף 43-46               22-25        7 א–  4      א
 אלוף-                       תת  43-45               22-24        6 א–  4      א
 משנה -                       אלו ף 42-44               21-23        5 א–  3      א
 אלוף-                       סגן  41-43               20-22        4 א–  2      א
 סרן -                       רב  40-42               19-21        3 א–  1      א

 נגד -                       רב  40-42               19-21        -               
 סמל בכיר-                      רב 39-41               18-20        -               

 )14/סג      (
 

21.122 
בהתאם להוראות פרק משנה , שהועבר לשירות המדינה, שוטר או סוהר, ל"חייל בשירות קבע בצה

 )14/סג(. 21.221ידורג בדרגת המשרה בהתאם לפסקה ,  שלא בדרך מכרז פומבי11.6

21.111 - 21.122
  הוראות כלליות- קביעת דרגה וקידום בדרגה - 21פרק 

___________________________________________________________________________

18.10.2010 https://www.prisha.co.il/



 
ת דרגה לבעלי תואר שני או בעלי תעודה בלימודי תעודה בדירוגים  קביע- 21.13

 המקצועיים
 

21.131 
או בדירוג , או בדירוג המהנדסים, נבחר אדם למשרה בדירוג האקדמאים במדעי החברה והרוח )א(

או בדירוג הפרקליטים והוא בעל תואר שני אחרי  , או בדירוג השירות המשפטי, העיתונאים
יון בעבודה הנדרש לקבלת הדרגה הנמוכה מבין הדרגות הצמודות  שהשלים את מזער הניס

זכאי לדרגה גבוהה  , ולאחר שהשלים את תקופת הניסיון, ממי שהינו בעל תואר ראשון, למשרה
 ;למפרע מיום כניסתו לאותה משרה, באחת

סיונו וכישוריו ראוי לקבל דרגה גבוהה מן הדרגה הנמוכה ביותר ילאור נ, נמצא אדם כאמור )ב(
דרגה גבוהה , יקבל עם תום תקופת הניסיון ולמפרע מיום כניסתו למשרה, מודה למשרההצ

ובלבד שלא יקבל דרגה גבוהה מן הדרגה הגבוהה ביותר , באחת מן הדרגה שנמצא ראוי לה
 .הצמודה למשרה

 )18/סט(
 

21.132 
, או בדירוג המהנדסים או בדירוג העיתונאים, עובד המדורג בדירוג האקדמאים במדעי החברה והרוח

כמוגדר (או בדירוג השירות  המשפטי  או  בדירוג  הפרקליטים  והוא  בעל  תעודה  בלימודי  תעודה  
תקוצר תקופת  , על תואר שני המשובץ במשרה לה צמודות בתקן כמה דרגותאו ב) 24.260בפסקה 

 :שהייתו כל דרגה ודרגה כדלהלן
 מהתקופה שנקבעה להתקדמות 2/3-עובד בעל תעודה בלימודי תעודה תקוצר תקופת השהייה ל )א(

 מהתקופה שנקבעה 2/3- ל-באין תנאים כאלה ; באותן הדרגות בתנאים המיוחדים למשרה
 ;21.243בפסקה 

עובד בעל תואר שני תקוצר תקופת השהייה למחצית התקופה שנקבעה להתקדמות באותן  )ב(
 למחצית מהתקופה שנקבעה בפסקה -באין תנאים כאלה; הדרגות בתנאים המיוחדים למשרה

21.243. 
 

21.133 
או בדירוג  , או בדירוג המהנדסים, חברה והרוחעובד המדורג בדירוג האקדמאים במדעי ה )א(

והוא בעל תעודה בלימודי , או בדירוג הפרקליטים,  בדירוג השירות המשפטיאו, העיתונאים
יועלה בדרגה אחת מעל דרגת השיא , והגיע לשיא הוותק ולדרגת השיא, תעודה או בעל תואר שני

  :כדרגה אישית כמפורט להלן
  ;שהה שנה וחצי בדרגה השיא לאחר ש-אם הוא בעל תעודה 

 ; לאחר ששהה שנה בדרגת השיא-אם הוא בעל תואר שני 
 :יקבל דרגה אישית נוספת לפי הפירוט הבא, הפכה דרגתו האישית של עובד כזה לדרגה תקנית )ב(

מתקופת השהייה בדרגה לצורך  ) 2/3( כעבור שני שלישים -אם הוא בעל תעודה בלימודי תעודה 
  ;קידום בדרגה האמורה

 ;מתקופת השהייה כאמור) 1/2( כעבור מחצית -אם הוא בעל תואר שני 
בדירוג , הוראות פסקה זו חלות על עלייה בדרגה בדירוג האקדמאים במדעי החברה והרוח )ג(

  עד -ולעובדי השירות המשפטי ולפרקליטים , 45 עד דרגה -ובדירוג העיתונאים המהנדסים 
 .6דרגה א

 )11/נז())1.1.1997(ז "נשב בט בת הת"כ: תחולה(
 

  קביעת דרגה לבעלי תואר שלישי בדירוגים המקצועיים- 21.14
 

21.141 
או בדירוג , או בדירוג המהנדסים, נבחר אדם למשרה בדירוג האקדמאים במדעי החברה והרוח )א(

דרגה גבוהה באחת מן  , מיום כניסתו למשרה,  זכאי לקבל-והוא בעל תואר שלישי , העיתונאים
 ;נמוכה ביותר הצמודה למשרתוהדרגה ה

דרגה , למפרע מיום כניסתו למשרה, זכאי עובד כזה לקבל, אחרי שהשלים את תקופת הניסיון )ב(
 ;דרגה זו תיחשב כדרגה אישית, גבוהה באחת מדרגת השיא במתח הדרגות הצמוד למשרה

 ;הוא זכאי לקבל מיד דרגה אישית נוספת, הפכה דרגתו האישית לדרגה תקנית )ג(
בדירוג , הוראות פסקה זו חלות על עלייה בדרגה בדירוג האקדמאים במדעי החברה והרוח )ד(

 .45 עד דרגה -המהנדסים ובדירוג העתונאים 
 )1.1.1997(ז "ב בט בת התשנ"כ: תחולה(
 )11/נז(

21.131 - 21.141
  הוראות כלליות- קביעת דרגה וקידום בדרגה - 21פרק 

___________________________________________________________________________
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21.142 

 -ר אדם למשרה בדירוג השירות המשפטי או בדירוג הפרקליטים והוא בעל תואר שלישי נבח )א(
דרגה גבוהה באחת מן הדרגה הנמוכה ביותר הצמודה , מיום כניסתו למשרה, זכאי לקבל
 ;למשרה

יום למפרע מ, זכאי עובד כזה לקבל, )13.8לפי פרק משנה (אחרי שהשלים את תקופת הניסיון  )ב(
והיא תיחשב , דרגה גבוהה באחת מדרגת השיא במתח הדרגות הצמוד למשרה, כניסתו למשרה
 ;כדרגה אישית

 .זכאי עובד כזה לקבל מיד דרגה אישית נוספת, הפכה דרגתו האישית לתקנית )ג(
 משפטנים 6הוראות פסקה זו חלות על עלייה בדרגה בדירוג המשפטי ובדירוג הפרקליטים עד דרגה א

 .יםאו פרקליט
 ))1.1.1997(ז ''ב בט בת התשנ '' כ: תחולה(
 )11/נז(
 
 

21.143 
 הגדרה

  

כל , מעבר לדרגתו הקבועה, דרגה אישית זמנית לה זכאי עובד המועסק באילת
 .זמן שהוא מועסק באילת

-  "דרגה אילתית"
 

 : המדדים לפיהם מוענקת דרגה אילתיתלןלה )א(
 ותק של בעל יהיה זכאי לדרגה אילתית אם הוא - המעתיק את מקום עבודתו לאילת עובד .1

 ;חמש שנות העסקה בשירות המדינה
 - המדינה המעתיק את מקום עבודתו לאילת ואינו בעל ותק של חמש שנים בשירות עובד .2

 ;   שנות העסקה בשירות המדינה לאחר שישלים חמש,יהיה זכאי לדרגה אילתית
 חמש שני ם  בתום יהיה זכאי לדרגה אילתית  - המתקבל לשירות המדינה באילת עובד .3

 .להעסקתו באילת
 ; תבוטל דרגתו האילתית,  העובד מעבודתו באילת למיקום עבודה אחר מחוץ לאילתעבר )ב(
 לדרגה כאיז אשר פרש מהשירות ממקום עבודתו באילת ובעת פרישתו מהשירות היה עובד )ג(

 ; תישמר לו הדרגה האילתית-אילתית 
 המועסקי ם  ועובדים עובדים בדירוג מחקר,  פסקה זו לא יחולו על עובדים בדירוג הוראההוראות )ד(

 .16.414בחוזה מיוחד לפי פסקה 
 )9/גע( )36/נא(

 

21.142 - 21.143
  הוראות כלליות- קביעת דרגה וקידום בדרגה - 21פרק 

___________________________________________________________________________
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  הוראות כלליות- קידום בדרגה - 21.2
 

 קביעת דרגה לעובדים  21.22/  כללי 21.21
 התאמת  21.23/ שנבחרו למשרה גבוהה יותר 

 21.24/ דרגת עובד לדרגה הקבועה בתקן 
/  קידום במשרות להן צמודות כמה דרגות 

  הוראות נוהל21.25
 

  כללי- 21.21
 

21.210 
 :בפרק משנה זה

מטעם המשרד , או לימודים במוסד להשכלה/לרבות תקופת השתלמות ו
ידי שלוחה של המדינה -וכן העסקה על, ובמשכורת מלאה או במשכורת חלקית

 .לארץ במעמד של עובד מקומי-בחוץ

-  "ה בדרגהיישה"

 
 

21.211 
 :עובד יכול לעלות בדרגה

 ;)21.22ראה סעיף (בגלל העברה למשרה גבוהה יותר  )א(
 ;)21.23ראה סעיף (לשם התאמת דרגתו הצמודה למשרתו בתקן  )ב(
 22או עקב קידום בדרגה לפי פרק ) 21.24ראה סעיף (במסגרת הדרגות שהוצמדו למשרתו בתקן  )ג(

 ;23או 
 ;)22.52ראה סעיף (צעיר  במסגרת דירוגו -אם הוא עובד )ד(
 עובד שנפסל לשירות מטעמי בריאות ונקבעו לו אחוזי נכות ולזכותו ימי מחלה והוא זכאי לגבי )ה(

 .)33.209 פסקה ראה(לקידום בדרגה 
 .21.25 ראה סעיף -הוראות נוהל 

 )19/נב(
 

21.212 
 המדינה  ואין להציע לנציבות שירות, לרבות במתן דרגה אישיתאין להעלות עובד בדרגה )א(

להעלות עובד בדרגה כל עוד מתנהלים נגדו חקירה או דיון בקשר להאשמה משמעתית או 
 .אלא אם מצא נציב שירות המדינה כי בנסיבות העניין מוצדק להעלותו בדרגה כאמור, פלילית

מותר , ולא הוטלו עליו אמצעי משמעת בנוגע לדרגתו, תמו הליכי החקירה או הדיון נגד העובד
בדרגה אפילו בתחולה למפרע מהיום בו היה מועלה בדרגה אלמלא החקירה או הדיון להעלותו 

ההגבלה לפי פסקה זו אינה . הכול בכפיפות לנסיבות המקרה ולתוצאות החקירה או הדיון, נגדו
 ;הסכם קיבוציפי -הנקבעות על, חלה על העלאות אוטומטיות בדרגה

 )23/סג(
על האחראי להודיע על כך לעובד  , לעיל) א(בכל מקרה של עיכוב העלאת עובד בדרגה לפי נסמן  )ב(

למעט אם הודעה זו עלולה לדעת האחראי לפגוע במהלך החקירה או הטיפול הפלילי , בכתב
 ;םידי הגורמים המטפלי-ודבר החקירה טרם הובא לידיעת העובד על

כאשר עולה לדיון העלאת דרגתו של עובד שמתנהלת נגדו חקירה או דיון פלילי ולדעת המשרד  )ג(
אין העילה להליכים האמורים לעיל קשורה בעבודתו של העובד בשירות המדינה או במעמדו 

 אגב המצאת כל הפרטים הקשורים  המדינהיפנה האחראי אל נציבות שירות, כעובד המדינה
 תחליט אם להעלות את העובד  המדינה נציבות שירות.רות והמלצות המשרדלרבות הע, לעניין
 ; או לעכבה,בדרגה

,  או מנהל יחידת הסמךפי המלצת המנהל הכללי של המשרד-על, נציב שירות המדינה רשאי )ד(
אם השתכנע כי , לאשר העלאה בדרגה של עובד אשר מתנהלים נגדו חקירה או דיון משמעתיים

 ;שכים זמן רב וכי בנסיבות העניין מן הראוי שלא לעכב את הדרגההחקירה או הדיון מתמ
 )5/עא(

 על העברה לזמניות או לקביעות או מועמד למינוי בפועל לדרגה גבוהה יותר מדרגת העובד או  )ה(
של עובד שמתנהלים נגדו חקירה או דיון בקשר להאשמה משמעתית או  , על מועמד למכרז פנימי

 .15.112, 14.321ות א ראה בסיפא של פסק,פלילית
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21.213 
ידי -תב הנערך עלמותנית בעמידה בהצלחה במבחן בכ, העלאת עובד בדרגה או שינוי משרתו של עובד

אם נקבע באישור קודם כי כל העלאה בדרגה או כל שינוי משרה תלוי בתוצאות , נציבות שירות המדינה
 .בחינה

 
21.214 

 פסקה מבוטלת
 

21.215 
ייבחן בבחינה נוספת  , 11.48נדרש עובד לעמוד במבחן נוסף בכתב להעלאה בדרגה בהתאם לסעיף 

 .להנחיות נציבות שירות המדינהבהתאם 
 )11/סו(
 

  קביעת דרגה לעובדים שנבחרו למשרה גבוהה יותר- 21.22
 

21.221 
יקבל את משכורתו לפי הדרגה ההתחלתית  , )11.9 עד 11.4ראה פרקי משנה (נבחר עובד למשרה פנויה 
במשך תקופת  .הכל מיום העברתו, )24.510ופסקה  12.419בהתאם לפסקה (, הצמודה למשרה הפנויה

 .ייחשב העובד כממלא את המשרה בדרך של מינוי בפועל, הניסיון
 )3/שס(
 
 

21.222 
 .מיום העברתו, עמד עובד בהצלחה בתקופת הניסיון תאושר לו הדרגה במשרתו החדשה למפרע

 
21.223 

או חדל לעבוד באותה משרה מכל סיבה אחרת והוח זר  , לא עמד עובד בהצלחה בתקופת הניסיון
 .החל מן היום שבו הוחזר למשרתו הקודמת, יקבל את משכורתו לפי דרגתו הקודמת, למשרתו הקודמת

 
21.224 

 ).21.25 ראה סעיף -הוראות נוהל ( ,21.222 האחראי מוסמך להורות על העלאת עובד בדרגה לפי פסקה
 

  התאמת דרגת עובד לדרגה הקבועה בתקן- 21.23
 

21.231 
,  הצמודה למשרתו בתקןבעל דרגה נמוכה מהדרגה הנמוכה ביותר, בשעת קביעת התקן, היה עובד

 ;רשאי האחראי להעלות את העובד לדרגה הצמודה למשרתו בתקן אם
 ;העובד שירת בדרגתו הנוכחית לפחות שנה אחת )א(
 ;העובד ממלא אחר דרישות המשרה )ב(
, ר או בהוראות אחרות בדבר מבחנים ובחינות"העובד ממלא אחר הדרישות שנקבעו בתקשי )ג(

 .קצוע או במשרה וכדומהותק במ, תפוקה, השכלה
כיוון שהיה חסר , אם נתקבל עובד בדרגה נמוכה מהדרגה הצמודה למשרתו בתקן, למרות האמור לעיל

אך  , מותר להעלותו בדרגה גם לפני תום התקופות האמורות לעיל, והוא רכש את הניסיון הדרוש, ניסיון
 ).13.8ראה פרק משנה (לא לפני תום תקופת הניסיון 

 
21.232 

תדווח יחידת משאבי אנוש למערכת , 21.231החליט האחראי להעלות עובד בדרגה בהתאם לפסקה 
 .הדרגה וסמל הסיבה שבגללה הועלה העובד בדרגה, את הדירוג, המרכזית לניהול משאבי אנוש

 )38/סא(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.2006 
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21.233 
היה עובד בעת קביעת התקן בדרגה נמוכה מהדרגה הנמוכה ביותר הצמודה למשרתו בתקן ואינו ממלא  

ת  רשאי האחראי לפנות אל נציבות שירו- כולם או מקצתם - 21.231אחר התנאים הנקובים בפסקה 
 .ויציין לאיזו דרגה הוא מבקש להעלות את העובד, המדינה בבקשה להעלות את העובד בדרגה

 .נציבות שירות המדינה תחליט סופית אם להעלות את העובד בדרגה או לא
 )38/סא(
 
 

 ן צמודות כמה דרגות קידום במשרות לה- 21.24
 

21.241 
מותר להעלותו בדרגה בהתחשב בהתקדמותו , עובד שלמשרתו נקבעו בתקן כמה דרגות )א(

או ,  בדבר תקופות התקדמות בדרגה21.243וביעילותו בעבודה ובכפיפות להוראות פסקה 
פסקה  ראה גם (העניין הכל לפי . לתנאים המיוחדים שנקבעו להתקדמותו בדרגה במשרתו

85.125(; 
החליט מנהל יחידה בתיאום עם הממונה הישיר לעכב העלאתו בדרגה של עובד משום שאיננו   )ב(

דהיינו היעדר התקדמות בעבודה או חוסר יעילות במילוי , עונה על התנאים המפורטים לעיל
תובא ההחלטה לידיעתו של ,  הממונה הישירהתפקיד להנחת דעתו של מנהל היחידה בתיאום עם

 ;העובד בכתב ועותקים ממנה יימסרו לאחראי ולוועד העובדים
 ;עיכוב ההעלאה בדרגה יהיה בשלב ראשון לתקופה של חצי שנה בלבד )ג(
יוכל לבקש בירור אצל , לעיל) ב(קיבל עובד הודעה על עיכוב העלאתו בדרגה כאמור בנסמן  )ד(

 ;פות נציג ועד העובדים ונציג הסתדרות עובדי המדינהמנהל היחידה בהשתת
לעיל ולא התקדם העובד ) ד(לא שינה מנהל היחידה את דעתו לאחר הבירור כאמור בנסמן  )ה(

יימשך העיכוב בהעלאת העובד , לעיל) ג(בעבודתו וביעילותו בתקופת העיכוב כאמור בנסמן 
להנחת דעתו של מנהל , לעיל) א(ןבדרגה עד לשיפור טיב עבודתו של העובד כאמור בנסמ

 ;היחידה בתיאום עם הממונה הישיר
כי העובד שיפר את טיב עבודתו כאמור בנסמן , החליט מנהל היחידה בתיאום עם הממונה הישיר )ו(

 ;יועלה העובד בדרגה במועד בו מילא העובד אחר התנאים לעלייה בדרגה, לעיל) ב(
ראות פסקה זו נתונות גם בידי האחראי והוא רשאי להחליט כל הסמכויות של מנהל יחידה לפי הו )ז(

 .בהשגות על החלטות מנהל היחידה
 )38/סא(

 
21.242 

ראה (נבחר עובד שהגיש בקשה למשרה לה צמודות כמה דרגות והוא עונה על דרישות הנמוכה שבהן 
רה כל עוד לא מילא אחר הדרישות שנקבעו לא יועלה לדרגה גבוהה יותר באותה מש, )11.414פסקה 

 .לאותה דרגה
 

21.243 
 ;22.0 ראה פרק משנה -על קידום בדרגה של עובד המדורג בדירוג המינהלי  )א(
 ;23 ראה פרק -על קידום בדרגה של עובד המדורג בדירוג המקצועי  )ב(
 .85.125ראה פסקה - או של עובד שנפטר בשירות על קידום בדרגה של עובד הפורש לקצבה )ג(

 )38/סא(
 

  הוראות נוהל- 21.25
 

21.251 
בכפיפות , 23- ו22ובהתאם לפרקים , עובד מועלה בדרגה במסגרת הדרגות שנקבעו למשרתו בתקן

 בדבר חובת עמידה במבחן בכתב ובחינה 21.213   ובכפיפות להוראות פסקה21.241להוראות פסקה 
 .פה-בעל

 
21.252 

יחול במועד בו מילא העובד אחר התנאים לעלייה , 21.211כל שינוי בדרגתו של עובד לפי פסקה 
 )38/סא( .בדרגה
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21.253 

יפיק האחראי במשרד הודעת  , אישרה נציבות שירות המדינה או אישר האחראי העלאת עובד בדרגה
.  עותק מהאישור יקבל העובד. תוך המערכת המרכזית לניהול משאבי אנושאישור העלאה בדרגה מ

 .ידי המשרד-שאר העותקים יקבעו על, עותק נוסף מהאישור יועבר למדור משכורת
 )38/סא(
 

21.254 
או גמול או כל אישור אחר למתן  ,  אישור לתשלום שכרנציבות שירות המדינה רשאית לבטל )א(

הסכם או הסדר , אם נתברר כי ניתן תוך הפרת הוראה בחוק, הטבה בעבודה או בתנאי עבודה
 ;ר או כל נוהל אחר בשירות המדינה"הוראות התקשי, קיבוצי

חה אין בכו, אם לא בוטלה מכל סיבה שהיא, לעיל) א(הטבה או דרגה שניתנה כאמור בנסמן  )ב(
 ; ליצור זכות להטבה או לדרגה נוספת מכוח הסכם קיבוצי או הסדר מחייב אחר

מ לקידום לדרגה "לא תחשב התקופה בה שהה העובד בדרגה כאמור לצורך קיצור פז, כמו כן )ג(
זו תינתן רק לאחר תום מניין השנים למן המועד בו היה העובד זכאי לקבל את ההעלאה  , נוספת

 ;תדרגה לפי ההוראות הקיימו
מיום , במידה ששולמו, על המשרד הנוגע בדבר לחשב את תשלומי היתר ששולמו לעובד )ד(

ולבדוק האם הסיבה לתשלום  היתר נובעת מחוסר תום לב של העובד או מרשלנות או , התשלום
 . 13.6.2'  מסלהוראות החשב הכלליהחזר תשלומי היתר יהיה בהתאם . טעות של המדינה

 )10/שע(
 

21.255 
 .16.458-ו 15.262פי חוזה מיוחד ראה פסקאות -על העלאה בדרגה של עובד המועסק על
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 בר למשרה נמוכה יותר קביעת דרגת עובד שהוע- 21.3
 

 העברה לרגל דרישות השירות או מסיבות  21.31
/  העברה לרגל דרישת העובד 21.32/ בריאות 

 העברה לרגל צמצומים או חידוש הארגון  21.33
/   העברה לרגל סיבות משמעתיות 21.34/ 

  הוראות נוהל21.36/  הורדת דרגה בתקן 21.35
 

 או מסיבות בריאות העברה לרגל דרישות השירות - 21.31
 

21.311 
או בגלל אי  , לרגל דרישות השירות, שלה צמודה בתקן דרגה נמוכה מדרגתו, הועבר עובד למשרה

דרגה זו תיראה כדרגה ; ימשיך להיות מדורג בדרגתו, התאמה למשרתו הקודמת מסיבות בריאות
 .אישית

 
  העברה לרגל דרישת העובד- 21.32

 
21.321 

ידורג בדרגה הצמו דה  , למשרה שלה צמודה בתקן דרגה נמוכה מדרגתו, דרישתולפי , הועבר עובד
ובלבד , אולם ימשיך לקבל את המשכורת ששולמה לו לאחרונה בדרגתו הקודמת, למשרתו החדשה

 .שלא תהיה גבוהה משיא הדרגה הצמודה למשרתו החדשה
לקבלת  שרתו בתקן או להעלאה בדרגה אחת מעל דרגת מאין האמור לעיל פוגע בזכותו של עובד 

 .25.311תוספת שהייה בדרגה בהתאם להוראות פסקה 
תובא בחשבון תקופת עבודתו של העובד גם בכל דרגה שהיא  , לצורך מתן תוספת שהייה בדרגה כאמור
 .הגבוהה מדרגת המשרה אליה הועבר

 
  העברה לרגל צמצומים או חידוש הארגון- 21.33

 
21.331 

שלה צמודה בתקן דרגה נמוכה מדרגת ו  , למשרה, לרגל צמצומים או חידוש הארגון, הועבר עובד
 .ייקבעו דרגתו ומשכורתו במשרתו החדשה לאחר משא ומתן עם ועד העובדים, הקודמת

 
  העברה לרגל סיבות משמעתיות- 21.34

 
21.341 

לרגל סיבות , או הורד בדרגה, הקודמתשלה צמודה בתקן דרגה נמוכה מדרגתו , הועבר עובד למשרה
 .תיקבע משכורתו במשרתו או דרגתו החדשה בהתאם להחלטת בית הדין למשמעת, משמעתיות

 
  הורדת דרגה בתקן- 21.35

 
21.351 

ודרגה , ימשיך העובד המועסק בה לכהן בדרגתו הנוכחית, הורדה דרגה הצמודה למשרה פלונית בתקן
 .זו תיראה כדרגה אישית

)  לרבות דרגה יחידה(ה העובד בעת הורדת דרגת משרתו בתקן בדרגה נמוכה מהדרגה הגבוהה ביותר הי
לרבות דרגה (ודרגתו של העובד אינה נמוכה מהדרגה הגבוהה ביותר , הצמודה לה לפני ההורדה

אם מילא אחר  , מותר להעלות את העובד בדרגה אחת, הצמודה למשרתו בתקן לאחר ההורדה) יחידה
 .דרגה זו תיראה כדרגה אישית;  המקובליםהתנאים

 
  הוראות נוהל- 21.36

 
21.361 

יודיע , לה צמודה בתקן דרגה נמוכה מן הדרגה הצמודה בתקן למשרתו הקודמת, הועבר עובד למשרה
את הדרגה הצמודה בתקן לאותה , יציין את תואר המשרה שאליה הועבר, האחראי בכתב לעובד

יודי ע  , הורדה דרגת משרה בתקן. 21.33 עד 21.31ה לו בהתאם לסעיפים ואת הדרגה שנקבע, המשרה
וכי הוא ימשיך לכהן בדרגתו הנוכחית ודרגה ז ו , האחראי בכתב לעובד המכהן בה על הדרגה שנקבעה

 .דינהל יישלחו לנציבות שירות המ"העתקי הודעות כנ. תיראה כדרגה אישית

21.311 - 21.361
  הוראות כלליות- קביעת דרגה וקידום בדרגה - 21פרק 

___________________________________________________________________________

https://www.prisha.co.il/



 

https://www.prisha.co.il/



  קביעת דרגה לעובד המועבר מסולם משכורת אחד למשנהו- 21.4
 

 העברה 21.43/  חישוב המשכורת 21.42
מהדירוג המינהלי לדירוג האקדמאים במדעי  

 העברה מהדירוג 21.44/ החברה והרוח 
) /  ט''מקצ(המינהלי לדירוג מקצועות טכניים 

  עובדי שירותי הביטחון21.45
 

 המשכורת חישוב - 21.42
 

21.421 
מקבל משכורת ) למעט לדירוג האקדמאים במדעי החברה והרוח(עובד המועבר מדירוג לדירוג 

בהתאם למספר שנות ותקו , בצירוף מספר תוספות ותק, משולבת תחילית המגיעה לו לפי דירוגו החדש
ק המזכה אך לא יותר משיא הוות, ידי השירות לפי השיעור הצמוד לדרגתו החדשה-המוכרות על

 .בתוספת
עובד יועבר מהדירוג   .אין לאשר לעובד ששובץ בדירוג אקדמאי או מקצועי לעבור לדירוג המינהלי

פי דרישת -על, או מדירוג אקדמאי או מקצועי אחד למשנהו, המינהלי לדירוג אקדמאי או מקצועי
 .המשרה בתקן בו הוא משובץ והשכלת העובד כמפורט בסעיפים השונים בפרק זה

 )12/חנ(
 
 

21.422 
עובד המועבר לדירוג האקדמאים במדעי החברה והרוח מקבל את המשכורת המשולבת התחילית של 

לפי השיעור הצמוד לדרגתו , בהתאם למספר שנות עבודתו, בצירוף מספר תוספות ותק, דרגתו החדשה
 . אך לא יותר משיא דרגתו-בדירוג האקדמאים במדעי החברה והרוח 

ייחשבו כחלק מתוספת הוותק המקצועי של העובד בדרגתו , וותק לפי האמור לעילסכומי תוספת ה
בשום מקרה לא יפחת סכום תוספת הוותק , החדשה לכל דבר ועניין ויהוו שנות ותק במקצוע בדרגתו זו

 .של העובד לעומת החישוב הקודם
 

  העברה מהדירוג המינהלי לדירוג האקדמאים במדעי החברה והרוח- 21.43
 

21.431 
 או גבוהה ממנה של 13למשרה בדרגה ) ב(24.248פסקה בנתמנה עובד בעל תואר ראשון כאמור 

יועבר לדירוג האקדמאים , ל"או קיבל עובד המשובץ בדרגה כאמור תואר אקדמי כנ, הדירוג המינהלי
 :בדרגה כלהלן) "ר"מח "- להלן בסעיף זה(במדעי החברה והרוח 

ר"הדרגה בדירוג המח   הדרגה בדירוג המינהלי
               34                13   
               35                14  
               36                15   
               37                16  
               38                17  
               39                18  
               40                19  
               41                20  
               42                21  
               43                22  
               44                23  
               45                24  

               46                25  
 ))1.1.1997(ז "ב בט בת התשנ"כ: תחולה(
 )12/נח(
 
 
 

21.421 - 21.431
  הוראות כלליות- קביעת דרגה וקידום בדרגה - 21פרק 
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21.432 
מועבר לדירוג  ,  ומעלה של הדירוג המינהלי שהוא בעל השכלה אקדמית13עובד המדורג בדרגה 

 עותק מתעודת העובד יישלח לנציבות שירות, ידי האחראי-האקדמאים במדעי החברה והרוח על
 .המדינה

 ) 12/נח(
 
 

 )ט''מקצ(רוג המינהלי לדירוג מקצועות טכניים  העברה מהדי- 21.44
 

21.441 
ט והעובד עונה "שמשרתו של עובד תואמת את דירוג מקצ, 24.257ט כאמור בפסקה "קבעה ועדת מקצ

ט "וג מקצ יועבר העובד לדיר- 11.131על דרישות ההשכלה והניסיון כאמור בפסקה זו ובפסקה 
 :במפורט בטבלה להלן

 

 הדרגה בדירוג המינהלי ט"הדרגה בדירוג מקצ
               6                   12 
               7                  13  
               8                  14 
               9                  15 
              10                  16 
              11                  17 
              12                 18 
              13                 19 
              14                 20 
              15                 21 
              16                 22 
              17                 23 

 ))1.12.1994(ה "ח בכ סלו התשנ"כ: תחולה(
 )8/עב(
 

  עובדי שירותי הביטחון- 21.45
 

21.451 
 . לא יחולו על עובדי שירותי הביטחון21.44- ו21.43סעיפים 

 )5/עא(
 

21.432 - 21.451
 ת הוראות כלליו- קביעת דרגה וקידום בדרגה - 21פרק 
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 לארץ- קביעת דרגת שליח בחוץ- 21.5
 

  קביעת דרגה ומשכורת21.52/  הגדרה 21.51
 

  הגדרה- 21.51
 

21.510 
פי חוזה -פי כתב מינוי או על-ידי המדינה על-מי שמועסק על, )"שליח"-להלן(לארץ -שליח בחוץ

משרד למעט עובדי , לארץ למלא תפקיד מטעמה-אשר המדינה שולחת לחוץ, מיוחד או במינוי בפועל
 .החוץ

 
  קביעת דרגה ומשכורת- 21.52

 
21.521 

קביעת דרגתו של השליח היא בסמכות נציבות שירות המדינה ומשכורתו של השליח מבוססת על טבלת 
הינו מועד כניסתו , לארץ-היום הקובע לקביעת דרגת השליח למשרתו בחוץ. לארץ-שכר לעובדי חוץ

 .לארץ-לתפקיד של השליח בחוץ
 

21.522 
לארץ ולא על דרגתו הקבועה של -שרה בחוץדרגת השכר של השליח מבוססת על מתח הדרגות של המ

 .פי תפקידו בארץ-השליח על
 

21.523 
תאושר לו ,  לארץ-שליח אשר מתח הדרגות של תפקידו בארץ נמוך ממתח הדרגות של משרתו בחוץ

לארץ יהיה -וקידומו במהלך שירותו בחוץ, לארץ-הדרגה התחילית של מתח הדרגות של משרתו בחוץ
 .23.3-ו, 23.2, 22.0: פורט בפרקי משנהלפי כללי הקידום כמ

 
21.524 

תאושר לו ,  לארץ-שליח אשר מתח הדרגות של תפקידו בארץ תואם את מתח הדרגות של משרתו בחוץ
ארץ יהיה לפי כללי הקיד ום   ל-לארץ לפי דרגתו בארץ וקידומו במהלך שירותו בחוץ-הדרגה בחוץ

 .23.3- ו23.2, 22.0: כמפורט בפרקי משנה
 

21.525 
לרבות עובד (לארץ -שליח אשר מתח הדרגות של תפקידו בארץ גבוה ממתח הדרגות של משרתו בחוץ

ודרגתו הקבועה בארץ גבוהה מדרגת השיא  , )לשעבר, אחרבחוזה בכירים או נושא תפקיד ממלכתי 
מעל , לארץ דרגה אישית אחת-תאושר לו בחוץ, לארץ-הצמודה למתח הדרגות הצמוד למשרה בחוץ

מטעם (ובלבד שדרגה אישית זו לא תעלה על דרגת ראש הנציגות , לארץ-שיא דרגת המשרה בחוץ
 .באותה מדינה) משרד החוץ

 
21.526 

, לארץ-שליח אשר דרגתו הקבועה בארץ נמוכה או זהה לדרגת השיא במתח הדרגות של המשרה בחוץ
לארץ יהיה לפי כלל י  -לא יהיה זכאי לדרגה אישית עם יציאתו לשליחות וקידומו במהלך שירותו בחוץ

 .23.3- ו23.2, 22.0: הקידום כמפורט בפרקי משנה
 

21.527 
קביעת הדרגה והמשכורת של השליח בהתאם להוראות פרק משנה זה תהיינה בתוקף כל עוד השליח 

יחולו עליו הכללים , במידה והשליח ייקלט לעבודה עם חזרתו ארצה. לארץ-ממלא תפקיד בחוץ
 .ר לנושא משרה בארץ"ות התקשיפי הורא-לקביעת דרגה על

 ).1.1.2002(ב "ז בטבת התשס"י-האמור בפרק משנה זה יחול על שליח שנתמנה החל מ
 )6/סב(
 
 

21.510 - 21.527
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 קביעת דרגה וקידום בדרגה בתפקידים מסוימים - 22 פרק
 בדירוג המינהלי

 זה מובאות הוראות מיוחדות בדבר קביעת  בפרק
,  הלידרגה וקידום בדרגה במשרות בדירוג המינ

 .להן נקבע מסלול קידום

  הוראות כלליות- 22.0
 

  כללים לקידום בדרגה22.01
 

  כללים לקידום בדרגה- 22.01
 

22.011 
ולא חלה הפסקה בין המינוי בפועל לבין , עובד אשר מונה בקביעות למשרה אותה מילא לפני כן בפועל

בפועל בדרגה גבוהה מהדרגה רשאי האחראי להביא בחשבון את תקופת המינוי , המינוי הקבוע
לצורך חישוב הוותק בדרגה ולעניין , הקבועה של העובד בתקופת שירות באותה משרה ובאותה דרגה

 .קידומו של העובד
 

22.012 
ר אה  (מבלי שיורד בדרגה , עקב דרישות השירות, עובד אשר הועבר למשרה בדרגה נמוכה מדרגתו

הדרגה בה היה מדורג לפני העברתו למשרה , לצורך קידומו,  תהיה הדרגה הקובעת,)21.311פסקה 
 .שדרגתה נמוכה יותר

 
22.013 

פי החלטת ממשלה לשירות המדינה בתוקף הסכם מיוחד להעברת יחידה -שיועברו על, עובדי מוסדות
 .פי ההסכם שיקבע באותו מועד-דרגתם של העובדים תקבע על, על עובדיה

 )20/שס(
 
 

22.014 
תיחשב גם , עובד שדרגתו היא דרגת תקן ולפני כן היה מדורג בדרגה אישית הזהה לדרגתו בתקן

 . קידומובמניין השנים הקובעות לצורך, התקופה בה שהה בדרגה אישית
 

22.015 
תיחשב שהייתו בדרגה המקבילה , עובד שהועבר מדירוג לדירוג לדרגה מקבילה לדרגתו בדירוג הקודם

 .וג הקודם כשהייה בדרגה בדירוג החדש לצורך קידומובדיר
 

22.016 
ולא התקדם במסגרת מסלול הקידום מאחר שלא , עובד המשובץ במשרה לה צמוד מסלול קידום )א(

זכאי לקידום לפי ההוראות החלות על  , ענה על דרישת הקידום מסיבות שלא היו תלויות בו
 ;דירוגו

ות לשם כניסתו לדרגת השיא של מסלול הקידום הצמוד הניסיון הנדרש מעובד הבא מחוץ לשיר )ב(
יובא בחשבון גם במקרה של עובד הבא מתוך השירות לשם שיבוצו עד לשיא הדרגה , למשרתו

  . למשרתובמסלול הקידום הצמוד
 

22.017 
,   שנתיים- משך השהייה בכל דרגה 15משרה לה צמוד מסלול קידום או מתח דרגות עד דרגה  )א(

 ;דרגת השיאלרבות העלאה ל
 -משך השהייה בכל דרגה ,  ומעלה15משרה לה צמוד מסלול קידום או מתח דרגות מדרגה  )ב(

 .ההעלאה לדרגת השיא לאחר שהייה של שלוש שנים בדרגה שלפניה; שנתיים
 )38/סא(

 
 
 
 
 

22.011 - 22.017
  קביעת דרגה וקידום בדרגה בתפקידים מסוימים בדירוג המינהלי- 22פרק 
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22.018 
 ;12.419 ראה פסקה - עובד שנבחר במכרז פנימי או פומבי דירוג )א(
 . 85.125על קידום בדרגה של עובד הפורש לקצבה או של עובד שנפטר בשירות ראה פסקה  )ב(

 )14/עא(
 

22.019 
 .22.52למעט סעיף ,  שירותי הביטחוןעובדילא יחולו על ,  23וכן הוראות פרק  פרק זה הוראות

 )5/עא(
    

 

22.018 - 22.019
  קביעת דרגה וקידום בדרגה בתפקידים מסוימים בדירוג המינהלי- 22פרק 
___________________________________________________________________________

29.3.2011 
https://www.prisha.co.il/



 רכזים ומנהלי לשכה,  משרות טלפונאים- 22.1
 

 סדרה מקצועית - משרות טלפונאים 22.11
 - משרות רכזים ומנהלי לשכה 22.12 / 3400

 3201סדרה מקצועית 
 

 3400 סדרה מקצועית - משרות טלפונאים - 22.11
 

22.110 
  .פרטיות של משרדי הממשלהמסלולי קידום של טלפונאים במרכזות טלפון  )א(

 דרגות המסלול
 )עם שפה(

 דרגות המסלול
 )ללא שפה(

 שם המסלול

 טלפונאי 12-14 13-15
במרכזיה בה לפחות (אחראי לטלפונאים  13-15 14-16

 )שלוש משרות טלפונאים
המשובץ במשרת (טלפונאי עיוור  14-16 15-17

 )טלפונאי
,  אנגלית:צורך עבודתו משתמש בפועל באחת השפותלפונאי או אחראי לטלפונאים אשר לט )ב(

 ידורג במסלול קידום כרשום ,ספרדית או שפה אחרת כנדרש, רוסית, ערבית, גרמנית, צרפתית
ל ולאחר שאחראי במשרד בדק "לאחר שהצהיר בכתב שהוא דובר אחת השפות הנ, לעיל

הם אותם התנאי ם  )  שפהעם(תנאי המסלול . והתרשם כי העובד אכן דובר את השפה עליה הצהיר
 ;יותר  אך מותאמים לדרגות הגבוהות )ללא שפה(של המסלולים 

לקבל , לעיל) ב(זכאי עקב האמור בנסמן , )ללא שפה(בד אשר תוך שהייתו במסלול הקידום עו )ג(
 ;יקבל דרגה זו מיום הבחינה, )עם שפה(דרגה נוספת ולעבור למסלול 

בדבר , )9.3.2003 (ג"ס התש'דר ב בא'ה מיום 19/סג' ינה מסוראות הודעות נציבות שירות המדה )ד(
 ;פסקה זוחלות על , קיצור פרקי זמן שהייה בין דרגה לדרגה לפי הישגיות

 ; בדבר תוספת שהייה בדרגה25.311ל הוראות פסקה " הנן חלות על הנסמניםכ )ה(
 הערות )ו(

 ;11.131 ראה פסקה -דרישות השכלה וניסיון  .1
בעת (חובת העמידה  במבחנים המתאימים נציבות שירות המדינה חלה רק פעם אחת  .2

אגף  בכפוף לאישור ,  מחובת הבחינה בכניסה טלפונאי עיוור פטור;)כניסת העובד לשירות
 ; בנציבות שירות המדינהבחינות ומכרזים 

כאשר הניסיון , הקידום מדרגה לדרגה מותנה במילוי אחר הדרישות לדרגה הגבוהה יותר .3
בהתחשב בהתקדמותו וביעילותו בעבודה של , לדרגה האמורה הוא בתפקיד הנדוןהנדרש 
 .העובד

 )8/עב(
 

22.111 - 22.113 
 פסקאות מבוטלות

 )16/עא(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.110 - 22.1113
  קביעת דרגה וקידום בדרגה בתפקידים מסוימים בדירוג המינהלי- 22פרק 

___________________________________________________________________________
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 3201 סדרה מקצועית - משרות רכזים ומנהלי לשכה - 22.12
 

22.120 
 . לשכהיומנהל של רכזים מסלולי קידום) א(
 

 שם המסלול דרגותה הכשרה  רמת ממונה- מדדיםה
 בדירוג המינהלי 22שיא בתקן עד דרגת  ' ארכז לשכה 14-16 קורס רכז לשכה

 .ובדירוגים המקצועיים המקבילים
לאחר , 15-17בדרגות ' קידום לרכז לשכה ב

 מינהלי והמלצת 16שהייה של שנתיים בדרגה 
 .ממונה

 קורס מקצועי
  שעות40בתחום העיסוק בן 

 'ברכז לשכה  15-17

ירוג המינהלי  בד24 או 23דרגת שיא בתקן  )א(בכיר ה רכז לשכ 17- 15 ל"השלמת הקורסים הנ
 .ובדירוגים המקצועיים
בכפוף , 16-18בדרגות ' קידום לרכז לשכה ב

 :מ"לתנאים המצטברים הר
 בדירוג 17לאחר שהייה של שנתיים בדרגה . א

 ';המנהלי בתפקיד רכז לשכה בכיר א
; עמידה בקורסים כמפורט בעמודת הכשרה. ב
 .המלצת ממונה. ג
 

קורסים מקצועיים בתחום 
 : העיסוק

קורס רכזי לשכה בן . א
 ; שעות100
 קורס מקצועי. ב

 40בתחום העיסוק בן 
 ; שעות

עובד אשר עבר את . ג
ל במסגרת "הקורסים הנ

תפקידים קודמים לא 
יחויב בעמידה בקורס 

 .נוסף

 )ב(בכיר רכז לשכה  18- 16

 מנהל לשכה  19- 17 ל"השלמת הקורסים הנ .ל "כמנמוקבל ל ו"מנכ ,סגן שר, לשכת שר
 

 )13/עג(
בהתאם להסכם קיבוצי של עובדי המינהל , בבתי החולים הממשלתיים מסלולי הקידום נקבעים )ג(

 ;ידי מערכת הבריאות בנציבות שירות המדינה-רסמים עלוהמשק ומפו
ידי הממונה על מערכת הביטחון  -על, במערכת הביטחון מסלולי הקידום נקבעים ומפורסמים )ד(

 ;בנציבות שירות המדינה
 הערות )ה(

 ;11.131 ראה פסקה -דרישות השכלה וניסיון  .1
בעת (שירות המדינה חלה רק פעם אחת חובת העמידה  במבחנים המתאימים נציבות  .2

 ;)כניסת העובד לשירות
חייב לסיימו במהלך שנת , א נכנסו את הקורס הנדרש לדרגה אליה הםעובד אשר טרם סיי .3

 ; הראשונהועבודת
כאשר הניסיון , הקידום מדרגה לדרגה מותנה במילוי אחר הדרישות לדרגה הגבוהה יותר .4

בהתחשב בהתקדמותו וביעילותו בעבודה של , ןהנדרש לדרגה האמורה הוא בתפקיד הנדו
 ;העובד

הכשרות מקבילות הנערכות  .  יהיו מטעם נציבות שירות המדינהעילההכשרות המפורטות ל .5
 ;והשכלהאגף בכיר הדרכה ידי - ידי גופים אחרים יאושרו על-לע

 . שעות40בעלי תואר שני פטורים  מקורס המקצועי בן  .6
 )8/עב(

 
22.121 - 22.125 

 פסקאות מבוטלות
 )9/עא(
 

22.120 - 22.125
  קביעת דרגה וקידום בדרגה בתפקידים מסוימים בדירוג המינהלי- 22פרק 
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  משרות משאבי אנוש ואמרכלות- 22.2
 
 

 22.22/  משרות משאבי אנוש ואמרכלות 22.21
  משרות רשומות ומידע 22.23/ טרם הוקצה 

 
  משרות משאבי אנוש ואמרכלות - 22.21

 
22.210 

נקבעים  , משאבי אנוש ואמרכלותסמך מסלולי הקידום של משרות במשרדי הממשלה וביחידות ה )א(
 ;26.10.2014מיום   ראה חוזר יחידה-ידי נציבות שירות המדינה  -באופן רוחבי על

ידי -מפורסמים עלבהתאם להסכם קיבוצי ובעים נק,  החולים הממשלתיים מסלולי הקידוםבבתי )ב(
 ;מערכת הבריאות בנציבות שירות המדינה

ידי הממונה על מערכת הביטחון  -עלנקבעים ומפורסמים ,  הביטחון מסלולי הקידוםבמערכת )ג(
 ;בנציבות שירות המדינה

 הערות )ד(
 ;11.131 ראה פסקה - השכלה וניסיון דרישות .1
כאשר הניסיון ,  הגבוהה יותרלדרגה מדרגה לדרגה מותנה במילוי אחר הדרישות הקידום .2

 וביעילותו בעבודה של בהתקדמותובהתחשב , הנדרש לדרגה האמורה הוא בתפקיד הנדון
 ;העובד

ידי -הכשרות מקבילות הנערכות על. המדינה הנדרשות הן מטעם נציבות שירות ההכשרות .3
 . ורווחההשכלה, ידי אגף בכיר הדרכה-גופים אחרים יאושרו על

 
22.211 - 22.218  
  מבוטלותפסקאות

 ) 12/עה(
 
 

  טרם הוקצה- 22.22
 

22.210 - 22.218
  קביעת דרגה וקידום בדרגה בתפקידים מסוימים בדירוג המינהלי- 22פרק 
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 ות רשומות ומידע  משר-22.23

 
22.230 

 משרות רשומות ומידעמסלולי קידום של 
 

 שם המסלול הדרגות המדדים הכשרה
רשומות (רכז  14-16

 )ומידע
  מקצועיקורס

בתחומי 
הליבה של 

התפקיד 
 40בהיקף של 

 . שעות

רשומות ומידע לרמת רכז בכיר (מת רכז קידום מר
 ):רשומות ומידע(
שהות של שנתיים בדרגת השיא של המשרה . 1

 ;16דהיינו בדרגה , התחילית
 ; הערכה חיובית והמלצת הממונה לקידום העובד. 2
 40סיום קורס בתחומי הליבה של התפקיד בהיקף של   . 3

, השעות לפחות מטעם המשרד או מטעם האגף הבכיר להשכל
  .הדרכה ורווחה בנציבות שירות המדינה

בכיר  רכז 15-17
רשומות (

 )ומידע

 
 הגדרת רמות המשרות ומדדים למנהלי יחידות רשומות ומידע

 

 הרמה התפקיד הדרגות המדדים הכשרה
מנהל מחלקה  40 - 38

 רשומות ומידע
 ;יחידות הסמך/המשרד עובדי מספר. 1 1רמה 

 - המקבלות שירות עליחידות מספר. 2
 ;ידי יחידת הרשומות והמידע

 ; ארכיבים פיזיים במשרדשל קיומם. 3
היקפי פעילות יחידת הרשומות . 4

 .והמידע במשרד

ממונה רשומות  40 - 39
 ומידע

 2רמה 

קורס ניהול 
רשומות רמה 

 100-כ(' ב
 )שעות

גם קיומה של , נוסף על האמור לעיל
וגית אינטגרטיבית לניהול תשתית טכנול

 .רשומות אלקטרוניות

מנהל תחום  42 - 40
 רשומות ומידע

 3רמה 

 

 

ידי - עלומפורסמיםבהתאם להסכם קיבוצי ,  הממשלתיים מסלולי הקידום נקבעיםהחולים בבתי )ג(
 ;מערכת הבריאות בנציבות שירות המדינה

 הביטחון ונה על מערכת ידי הממ-על,  הביטחון מסלולי הקידום נקבעים ומפורסמיםבמערכת )ד(
 ;בנציבות שירות המדינה

 הערות )ה(
 ;11.131 ראה פסקה - השכלה וניסיון דרישות .1
 שירות המדינה חלה רק פעם אחת  נציבות  מטעם המתאימיםבמבחנים העמידה  חובת .2

 ;)בעת כניסת העובד לשירות(
 שנתחייב לסיימו במהלך ,  נכנס אשר טרם סיים את הקורס הנדרש לדרגה אליה הואעובד .3

 ;עבודתו הראשונה
 הניסיוןכאשר ,  מדרגה לדרגה מותנה במילוי אחר הדרישות לדרגה הגבוהה יותרהקידום .4

 שלבהתחשב בהתקדמותו וביעילותו בעבודה , הנדרש לדרגה האמורה הוא בתפקיד הנדון
 ;העובד

 הנערכות כשרות מקבילות ה.  יהיו מטעם נציבות שירות המדינהעיל המפורטות לההכשרות .5
 . ורווחה השכלה,רכה בכיר הדאגףידי -ידי גופים אחרים יאושרו על-על

 
22.231 - 22.235 

 פסקאות מבוטלות
 )7/עה(
 
 
 
 
 

15.12.2014 

22.230 - 22.235
  קביעת דרגה וקידום בדרגה בתפקידים מסוימים בדירוג המינהלי- 22פרק 
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 נכסים ולוגיסטיק ה,  משרות רכש- 22.3

 
 22.31/ נכסים ולוגיסטיקה ,  רכשמשרות 22.30

 סעיף מבוטל
 

 נכסים ולוגיסטיקה,  רכשמשרות - 22.30
 

22.301 
נקבעי ם  , נכסים ולוגיסטיקה, במשרדי הממשלה וביחידות הסמך מסלולי הקידום של משרות רכש )ה(

 ;7/2009' מס, 6/2009' מס:  ראה חוזרי יחידה-ידי נציבות שירות המדינה  -באופן רוחבי על
ידי - בהתאם להסכם קיבוצי ומפורסמים עלנקבעים , החולים הממשלתיים מסלולי הקידוםבבתי )ו(

 ;יבות שירות המדינהמערכת הבריאות בנצ
ידי הממונה על מערכת הביטחון  - עלומפורסמים נקבעים , הביטחון מסלולי הקידוםבמערכת )ז(

 ;בנציבות שירות המדינה
 הערות )ח(

 ;11.131 ראה פסקה - השכלה וניסיון דרישות .1
כאשר הניסיון , ה הגבוהה יותר לדרגהדרישות מדרגה לדרגה מותנה במילוי אחר הקידום .2

 בהתקדמותו וביעילותו בעבודה של בהתחשב, הנדרש לדרגה האמורה הוא בתפקיד הנדון
 ;העובד

ידי -הכשרות מקבילות הנערכות על.  המדינהשירות מטעם נציבות הנדרשות הן ההכשרות .3
 .השכלה ורווחה, הדרכהידי אגף בכיר -גופים אחרים יאושרו על

 
22.302 - 22.303  

 פסקאות מבוטלות
 

  סעיף מבוטל- 22.31
 

 א22.319 - 22.310
 פסקאות מבוטלות

 )12/עה(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22.301 - 22.319
  קביעת דרגה וקידום בדרגה בתפקידים מסוימים בדירוג המינהלי- 22פרק 
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 ומש כורת משרות ח שבות - 22.4
 

 משכורת משרות  22.42/  משרות חשבות 22.41
 

  משרות חשבות- 22.41
 

22.410 
נקבעים באופן רוחבי  , במשרדי הממשלה וביחידות הסמך מסלולי הקידום של משרות חשבות )א(

 ;2/2011' מס, 1/2011' מס:  ראה חוזרי יחידה-ידי נציבות שירות המדינה -על
ידי -עלנקבעים בהתאם להסכם קיבוצי ומפורסמים ,  החולים הממשלתיים מסלולי הקידוםבבתי )ב(

 ;מערכת הבריאות בנציבות שירות המדינה
 הביטחון ידי הממונה על מערכת -לנקבעים ומפורסמים ע,  הביטחון מסלולי הקידוםבמערכת )ג(

 ; בנציבות שירות המדינה
 הערות )ד(

 ;11.131 ראה פסקה - השכלה וניסיון דרישות .1
 כאשר הניסיון,  מדרגה לדרגה מותנה במילוי אחר הדרישות לדרגה הגבוהה יותרהקידום .2

 של דהבהתחשב בהתקדמותו וביעילותו בעבו,  לדרגה האמורה הוא בתפקיד הנדוןהנדרש
 ;העובד

ידי -עלהכשרות מקבילות הנערכות .  הנדרשות הן מטעם נציבות שירות המדינהההכשרות .3
 .ידי אגף בכיר הדרכה השכלה ורווחה-גופים אחרים יאושרו על

 
22.412 - 22.416 
  מבוטלותפסקאות

 
 משכורתשרות   מ- 22.42

 
22.420 

נקבעים באופן רוחבי  , במשרדי הממשלה וביחידות הסמך מסלולי הקידום של משרות משכורת )א(
 ;6/2007'  ראה חוזר יחידה מס-ידי נציבות שירות המדינה -על

ידי -עלנקבעים בהתאם להסכם קיבוצי ומפורסמים ,  החולים הממשלתיים מסלולי הקידוםבבתי )ב(
 ;ת שירות המדינהמערכת הבריאות בנציבו

 הביטחון ידי הממונה על מערכת -נקבעים ומפורסמים על,  הביטחון מסלולי הקידוםבמערכת )ג(
 ; בנציבות שירות המדינה

 הערות )ד(
 ;11.131 ראה פסקה - השכלה וניסיון דרישות .1
 הניסיוןכאשר , ה לדרגה מותנה במילוי אחר הדרישות לדרגה הגבוהה יותר מדרגהקידום .2

 שלבהתחשב בהתקדמותו וביעילותו בעבודה , הנדרש לדרגה האמורה הוא בתפקיד הנדון
 ;העובד

ידי -עלהכשרות מקבילות הנערכות .  הנדרשות הן מטעם נציבות שירות המדינהההכשרות .3
 .השכלה ורווחה, הדרכהידי אגף בכיר -גופים אחרים יאושרו על

 
22.421 - 22.428 
 מבוטלות פסקאות

 )12/עה(
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

17.2.2015

22.410 - 22.428
  מסוימים בדירוג המינהליבתפקידים קביעת דרגה וקידום בדרגה - 22 פרק
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  מקצועות אחרים- 22.5
 

 סדרה  - משרות נהגים ומפעילים אחרים 22.51
 צעירים משרות עובדים 22.52 / 8840מקצועית 

 
 8840 סדרה מקצועית - משרות נהגים ומפעילים אחרים - 22.51

 
22.510 

 מסלול קידום של נהגים )א(
 

 שם המסלול הדרגות תנאי סף
 ;רישיון נהיגה. 1 נהג  13-15

 ;אישור נהיגה ברכב ממשלתי. 2
 .11.131פסקה ל בהתאם וניסיון דרישות. 3

 סגן שר או, נהג שר 14-16
 )מ"בנא-קניין(נהג , מנהל כללי

 .22.0הקידום במתח הדרגות  יהיה בהתאם  לפרק משנה  )ב(
 )2/עד(

 
22.511 - 22.512 

 טלותפסקאות מבו
 )4/עב(
 

22.513 
 8842 סדרה מקצועית -מסלול קידום של רכזי רכב תחבורה 

 
 שם המסלול הדרגות הכשרה (*)המדדים 

 כלי 20 עד 5אחראי על 
 .רכב

 רישיון נהיגה
מתאים וקורס 
 הכרת השירות

 ) תחבורה/רכב(רכז   14-16

 כלי 40 עד 21אחראי על 
 .רכב

 ) תחבורה/רכב(רכז בכיר / מנהל מדור  15-17

 כלי רכב 41אחראי על 
 .ויותר

רישיון נהיגה 
מתאים וקורס 
רכזי ונאמני 

בטיחות 
 בתחבורה

 ) תחבורה/רכב(מנהל ענף   16-18

 
יובאו בחשבון גם כלי רכב שכורים לתקופה ,  הרכב כמוגדר לעיללצורך חישוב מספר כלי(*) 

 .שני כלי רכב שכורים במרוצת חודש שלם ייחשבו ככלי אחד לצורך המדדים דלעיל. ממושכת
 הערות

בעת כניסת , עם אחתחל רק פ, מינהל הרכבהתנאי לקבלת אישור נהיגה ברכב ממשלתי מטעם  )א(
ידי -המאורגנת או המוכרת על, הוא הדין בדבר סיום ההשתלמות לרכזי תחבורה. העובד לשירות

חייב לסיימה  , עובד אשר לא השלים השתלמות זו לפני כניסתו לתפקיד; נציבות שירות המדינה
 ;במהלך שנת עבודתו הראשונה

, ום קורס נאמני בטיחות בתחבורהל מותנה בסי"הקידום לדרגת השיא של אחד המסלולים הנ )ב(
 ;ידי נציבות שירות המדינה-המאורגן על

עובד הנכנס ישירות לדרגת השיא של המסלול וטרם סיים קורס נאמני בטיחות בתחבורה הנדרש  )ג(
 ;חייב לסיימו במהלך שנת עבודתו הראשונה בתפקיד, לדרגה זו

כאשר הניסיון הנדרש  , הה יותרהקידום מדרגה לדרגה מותנה במילוי אחר הדרישות לדרגה הגבו )ד(
ובהתחשב בהתקדמותו וביעילותו בעבודה של  , לדרגה האמורה הוא בתפקיד או במקצוע הנדון

 ;העובד
 ;11.131דרישות וניסיון בהתאם לפסקה  )ה(
לוח התפקוד משמש בסיס לשיוך המשרות לרמות ולסוגים במסגרת הדיונים בין המשרד לבין  )ו(

או יצירת משרה /אין בו כדי לקבוע באופן אוטומטי רמה של משרה ו. ת שירות המדינהנציבו
 .במדרג

  )6/סה())1.4.1996 (ו" בניסן התשנב"י: תחולה(

22.510 - 22.513
  קביעת דרגה וקידום בדרגה בתפקידים מסוימים בדירוג המינהלי- 22פרק 

___________________________________________________________________________
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22.514 - 22.516 

 פסקאות מבוטלות
 )4/עב(
 

  משרות עובדים צעירים- 22.52
 

22.521 
ידורג בדרגה הצמודה למשרתו בתקן או , הממשיך לשרת באותה משרה, 18צעיר שהגיע לגיל -עובד

בדרגתו החדשה  . תאם לסגולותיו ולפי תוצאות בחינהבה, בדרגה אחת או בשתי דרגות למטה ממנה
ראה פסקה (, צעיר-תו כעובדדכולל תוספת ותק לפי שנות עבו, יקבל את המשכורת המשולבת התחילית

24.414.( 
 

22.514 - 22.521
  קביעת דרגה וקידום בדרגה בתפקידים מסוימים בדירוג המינהלי- 22פרק 

___________________________________________________________________________
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 קביעת דרגה והתקדמות בדרגה בעיסוקים מסוימים - 23 פרק
 בדירוגים המקצועיים

וראות המי וחדות בדבר קב יעת   זה מובאו ת ההבפרק
,   דרגה והתקדמות בדרגה במשרות בדירוגי הרופאים

ה ביוכימאים  , הרוקחים, הרופאים הווטרינרים
מרפאים בעי סוק , הרנטגא ים, האחים, והמיקרוביולוגים
הא קד מאים , החטיבה ה פאר ה רפואית, ופיזיותרפיסטים

,  ההנדסאים והטכ נאים,  ט "מק צ, במדעי החברה  והרוח
העוב דים , עוב די ההוראה, העיתונאים, המשפ טיהשירות 

 . המ הנדסים ועובדי המחקר, הסוציאליים

 רפואיים- משרות במקצועות הרפואיים והפארה- 23.1
 מ שרות בד ירוג 23.12/  מ שרות בד ירוג הרופאים 23.11

 מש רות בדירוג הרוקחים 23.13/ הרופאים הווטרינריים 
/ רוביולוגים  מ שרות  בדירוג הביוכימאים והמיק23.14/ 

  23.16/  משרות ב עלי תפקיד בדירוג האחים 23.15
 משרות ב דירוג 23.17/ משרות בדירוג הרנטגנאים 

 משר ות בדירוג החטיבה 23.18/ מרפאים בעיסוק  
 מש רות בדירוג 23.19/  רפואית  -הפארה 

הפיזיותרפיסטים

 
  משרות בדירוג הרופאים- 23.11

 
23.110 

 .24.241דירוג הרופאים מובא בפסקה פירוט העובדים המדורגים ב
 

23.112 
 תפקוד רופאי בתי חולים
 תואר קידום ומשך שהייה בדרגה, המדדים

 הדרגה התפקיד/המשרה

  1 ר  'סטאג . 'שנת הסטאג ,   במשך שנה  אחת 1 בדרגה מדורג
 מועלה   2רגה  של שנה  אחת  בדש ה ייהלאחר  ;   מיום תחילת ה הת מחות2 בדרגה מדורג

 זכאי לתוספת שהיי ה   יהיה שנים 3מתמחה  השוהה בדרגה ;  כדרגת שיא3לדרגה 
 + .  3בדרגה 

רופא ( מתמחה  רופא
';   רופא עוז ר ב; בית

 ).  ' אעוזררופא 

2-3 

.   או השלים התמ ח ות והוא אינו מתמחה או מומח ה/רופא בבית חולים שלא הת חיל ו
 יעלה לדרגה 2הייה של שנתיים בדרגה לאחר ש;  מיום תחילת עבודתו2מדורג בדרגה 

א תנהג לכל דבר ועניין 3דרגה (א 3 יעלה לדרגה 3 שנים בדרג ה 3לאחר שהייה של ; 3
; ב3א יקודם הרופא התחומי לדרגה 3בתו ם שהייה של שנתיים בדרגה +). 3כדרגה 

בתום שהייה  של  ;  ג3ב יקודם הרופא ה תחומי לדרגה 3בתום שהייה של   שנתיים בדרגה 
יובהר שלא תוענק  תוספת שהייה . ד3ג יקודם הרופא התחומי לדרגה 3ים בדרגה שנתי

 )18/עב)(2012 באוגוסט 1תוקף  השינוי החל מיום .(ד3בדרגה 

 ד2-3 רופא תחומי  

 תואר מו מ חה מדורג בדרגה  קבלתעם   ;  והתואר  מותנים בקבלת ת ואר מומחהקידהתפ
 שנות 3כעבור ; 5 מועלה המומחה לדרגה  4 של שנתיים בדרגה שהייה לאחר;  4

  6מומחה ה שוהה בדרגה ;  כדרגת שיא6 המומחה  לדרגה מועלה 5 בדרגה שהייה
מ תמחה  בהתמ חו ת  רופא מומח ה ה;  +6  ש הייה בדרגה לתוספתשלוש  שנים יהיה זכאי 

ע ם  קב לת  ת ו אר  מו מח ה  ב הת מ חו ת   ; 5 לד רגה 4 בדרגה שנתייםנוספת יתקדם לא חר שהייה  של  
 .     כרופא מומחה בכירבתקן ויוגדר 6 לדרגה  שניה  ית קד ם

רופא ( מומחה   רופא
רופא ראשי  ; ראשי
 ) קבוע

4-5-6 

,  ל"רו פא מומח ה כנ;  נוספתבהת מחות והתואר  מותנים בקבלת  ת ואר מומחה  התפקיד
  7 שנים בדרגה 3לאחר שהייה ש ל  ;  7 י תקדם לדרגה 6 שנים בדרגה 3לאחר שהייה ש ל  

 +. 7יהיה זכאי לתוספת שהייה בדרגה 

 6-7  מומחה בכי ר רופא

;   7שלו ש  שנים בדרגה ; 6שנתיים ב דרגה : הקידום במתח  ה דרגות ייעשה כד לקמן
י לתוספת שהיי ה    יהא זכא8ולאחר  שלו ש שנות ש הייה בדרגה , 8שלוש שנים בדרג ה 

 . 20.6.1994פי הסכם מיום -בדרגה כקבוע בל וח התפקוד ועל 
 )18/עב)(2013 באוגוסט 1תוקף השינוי החל מיום (

 6-8 מנהל שירות 

 ; מנהל בית החוליםובאישורחלקה בהמ לצת מנהל המח לקה  תפקיד אחד במיקבע
לאחר שהייה ; 7 לדרגה מועלה 6לאחר שהייה ש ל שנתיים בדרגה ; 6 בדרגה מדורג

 למנהל מחלקה או   בכירסגן ;  כדרגת שיא8 מועלה לדרגה 7של שלוש שנים  בדרגה 
   + .8  בדרגה שהייה שלוש  שנים יהיה זכאי לתוספת  8רופא יועץ השוה ה בדרגה 

 בכיר למנהל  סגן
או רופא יועץ , מחלקה 

 לפ סיקת  2פי סעיף -על(
זבין מיום  ' גר"ד

7.12.1973 ( 

6-7-8 

1.8.2012

23.110 - 23.112
 המקצועיים קביעת דרגה והתקדמות בדרגה בעיסוקים מסוימים בדירוגים - 23פרק 

___________________________________________________________________________
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23.112 - 23.113
  קביעת דרגה והתקדמות בדרגה בעיסוקים מסוימים בדירוגים המקצועיים- 23פרק 

___________________________________________________________________________

 
;   כדרגת שיא8מועלה לדרג ה , 7 בדרגה לאחר שלוש  שנות שהייה  ; 7 בדרגה מדורג

 +.  8יהיה זכאי לתוספת שהייה ב דרגה , 8 שלוש  שנים בדרגה השוה ה ל"מנהל כנ
 7-8 קצ ועית יחידה ממנהל

לפי  ,  או  בתום ת קופת ניסיון7לאחר  שהייה  ש ל שנה  אחת  בדר גה ;  7 בדרגה מדורג
 מועלה לדרגה  8 בדרגהלאחר שהייה של שנתיים ; 8הקצר מבין השניים מועלה לדרגה 

 לתוספת שהייה   זכאי יהיה 9 השוה ה שלוש  שנים בד רגה ל"מנהל כנ;   כדרגת השיא9
 + .   9בדרגה 

 ח"יב  (ח" מנהל ביסגן
 א ו)  מיטות300עד 
  מחלקה מנהל

7-8-9 

לאחר שהייה של  ; 9 לדרגה מועלה 8לאחר שהייה של שנה בדרגה ; 8 בדרגה מדורג
 יהיה  10  שנים בדרגה שלושלאחר  ש הייה של  ; 10 מועלה  לדרג ה 9שלוש  שנים בדרג ה 

 +.  10זכאי לתוספת שה ייה בדרגה 

חטיבה   /   אגף מנהל
 500 מעל ח"בי(
 ) מיטות 

8-9-10 

לאחר שהייה של  ; 9 לדרגה מועלה 8לאחר שהייה של שנה בדרגה ; 8 בדרגה מדורג
 יהיה  10 בדרגה שניםלאחר  ש הייה של  שלוש  ; 10 מועלה  לדרג ה 9שלוש  שנים בדרג ה 

 +.  10זכאי לתוספת שה ייה בדרגה 

 מנהל בית  חולים סגן
  מיטות  301- מ ח "בי(' א

 )ומעלה

8-9-10 

 כדרגת  10 מועלה לדרגה 9 בדרגהשל שלוש שנים לאחר שהייה ; 9 בדרגה מדורג
10יהיה זכאי לתוספת שהייה בדרגה ,10 השוהה שלו ש שנ ים בדרגה ל"מנהל כנ; שיא

 .+ 

'    בית חולים במנהל
 300 עד ח"בי(
 ) מיטות 

9-10 

לאחר שהיי ה   ; 10 מועלה לדרגה 9 בדרגה שנתייםלאחר שהייה של  ; 9 בדרגה מדורג 
 השוהה שלוש שנים בדרגה  ל"מנהל כנ; 11מועלה לדרגה  10של שלוש שנים בדרגה 

 +.  11יהיה זכאי לתוספת שהייה בדר גה , 11

 ח"בי('   א ח" בימנהל
 )ומעלה   מיטות301-מ

9-10-11 

 ))1.1.1995(ה "ט בט בת התשנ"כ: תחולה(
23.113 

 תפקוד רופאי מרפאה                                                    
תואר  קידום ומשך שהייה בדרגה, מדדיםה

 התפקיד/המשרה
 דרגהה

 מועלה לדרגה 2 דרגהב של שנה  שהייה לאחר ; מיום תחילת ההתמחות2 בדרגה מדורג
למען ;  +3  בדרגה יהיה זכאי לתוספת שהייה3 שהייה של שלוש שנים בדרגה לאחר ;3

כם לגבי רופא הפיטורים יהיו כמוס, כללי ההתמחות, חובת מתן ההתמחות, הסר ספק
  .ח"מתמחה בבי

 מתמחה ברפואת רופא
 משפחה 

2-3 

 ;4 מועלה לדרגה 3 בדרגה שנתיים לאחר שהייה של ;דרגה תחיליתכ 3 בדרגה מדורג
 של ארבע שנים שהייה לאחר ;5 מועלה לדרגה 4לאחר שהייה של שנתיים בדרגה 

 יהיה 6בדרגה  שנים השוהה שלוש ל" רופא כנ; כדרגת שיא6 מועלה לדרגה 5בדרגה 
 +.6זכאי לתוספת שהייה בדרגה 

 ללא תעודת רופא
 מומחה 

3-4 
5-6 

 לאחר שהייה של שנה אחת ;תחילת כדרגה 4 בעל תואר מומחה מדורג בדרגה רופא
 לאחר; 6 לדרגה ה מועל5 בדרגה לאחר שהייה של שנתיים ;5 מועלה לדרגה 4בדרגה 

 השוהה ל" כנרופא; רגת שיא כד7 מועלה לדרגה 6שהייה של שלוש שנים בדרגה 
 +. 7 לתוספת שהייה בדרגה זכאי יהיה 7שלוש שנים בדרגה 

 בעל תעודת רופא
 מומחה  

 

4-5 
6-7 

ה מדרגת רופא כ תהא דרגתו נמולא בכל מקרה ; כמו לרופא בעל תעודת מומחהקידום
 .הכפוף אליו

 מנהל/ אזורירופא
 מרפאה
  תעודת מומחה ללא

4-5 
6-7 

;  כדרגת שיא8 מועלה לדרגה 7 לאחר שהייה של שלוש שנים בדרגה ;7 בדרגה מדורג
 בכל מקרה ;+8 שהייה בדרגה לתוספת זכאי 8 השוהה שלוש שנים בדרגה ל" כנרופא

 .לא תהא דרגתו נמוכה מדרגת רופא הכפוף אליו

מנהל /  אזורי רופא
 מרפאה

7-8 

  מנהל מחלקהרופא .ל תעודה מומחהע כמו של רופא אזורי בקידום
מקצועית במרפאה 

 מרכזית

7-8 

 לאחר שהייה של ;8 לדרגה מועלה 7 לאחר שהייה של שנתיים בדרגה ;7 בדרגה מדורג
 השוהה שלוש שנים ל"כנ רופא ; כדרגת שיא9 מועלה לדרגה 8שלוש שנים בדרגה 

 +. 9 זכאי לתוספת שהייה בדרגה יהיה  9בדרגה 

 מנהל רפואי סגן
במחוז ורופא אחראי 

  זוריתהאבמינהלה 

7-8-9 

 ל"מנהל כנ ; כדרגת שיא10 לדרגה מועלה לאחר שהייה של שלוש שנים ;9 בדרגה מדורג
 +. 10 שהייה בדרגה לתוספת יהיה זכאי 10השוהה שלוש שנים בדרגה 

 9-10  רפואי במחוזמנהל

 לאחר שלוש ;10 לדרגה מועלה 9 לאחר שהייה של שנתיים בדרגה ;9 בדרגה מדורג
 יהיה זכאי 11 שנים בדרגה 3 השוהה ל" רופא כנ;11מועלה לדרגה  10שנים בדרגה 

 +.11לתוספת שהייה בדרגה 

 9-11  המחוזמנהל

 ))1.1.1995(ה "ט בט בת התשנ"כ: תחולה(
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23.114
  קביעת דרגה והתקדמות בדרגה בעיסוקים מסוימים בדירוגים המקצועיים- 23פרק 

___________________________________________________________________________
23.114 

 
 תפקוד רופאי בריאות הציבור ובעלי תפקידים אחרים בשירות הציבורי                          

      התפקיד/תואר המשרה       ם ומשך שהייה בדרגהקידו, מדדים  ה
 דרגהה

  מועלה לדרגה2 בדרגה לאחר שנה ; מיום תחילת ההתמחות2 בדרגה מדורג
למען ; +3לאחר שהייה של שלוש שנים יהיה זכאי לתוספת שהייה בדרגה ; 3

כללי ההתמחות והפיטורין יהיו כמוסכם לגבי , חובת מתן ההתמחות, הסר ספק
 להסכם 19 וסעיף 1991 להסכם 27כמוסכם בסעיף , ח"תמחה בבירופא מ

כמו כן מוסכם כי תקופת הניסיון בהתמחות זו תהיה בת שנה ; 1978 -הקיבוצי מ
  .אחת

 2-3  מתמחה בבריאות הציבור רופא

 מועלה 3 בדרגה שנתיים לאחר שהייה של ; כדרגה תחילית3 בדרגה מודרג
 שלוש של לאחר שהייה ;5ועלה לדרגה  לאחר שהייה של שנתיים מ;4לדרגה 

 6 השוהה שלוש שנים בדרגה ל" רופא כנ; כדרגת שיא6שנים מועלה לדרגה 
 +.  6דרגה ב זכאי לתוספת שהייה יהיה

 רופא מקצועי שאינו  צ" בריהרופא
 ) לא מומחה(

3-4 
5-6 

לאחר שהייה של שנה ;  כדרגה תחילית4רופא בעל תואר מומחה מדורג בדרגה 
; 6 מועלה לדרגה 5לאחר שהייה של שנתיים בדרגה ; 5 מועלה לדרגה 4בדרגה 

ל "רופא כנ;  כדרגת שיא7 מועלה לדרגה 6לאחר שהייה של  שלוש שנים בדרגה 
 +.7 יהיה זכאי לתוספת שהייה בדרגה 7השוהה שלוש שנים בדרגה 

בעל תואר (רופא בריאות הציבור 
 )מומחה

4-5 
6-7 

 לאחר ;7 לדרגה מועלה 6 של שנתיים בדרגה  לאחר שהייה;6 בדרגה מדורג
 ל"כנ רופא ; כדרגת שיא8 מועלה לדרגה 7שהייה של שלוש שנים בדרגה 

 +. 8 יהיה זכאי לתוספת שהייה בדרגה 8השוהה שלוש שנים בדרגה 

 אחראי לנושא מוגדר במחוז רופא
  הראשיהבריאותמשרד או ב
משרד  מנהל מחלקה רפואית בןסג

 הבריאות
 במשרד רפואי אזורי  מפקח

 העבודה
  רפואי לראש שירותעוזר
  רפואי למנהל הכלליעוזר
 )ביטוח לאומי( סניף רופא
 ע" ראשי גדנרופא
 )משרד הביטחון( מחוזי רופא
 ח" מדור בהנהלת קופמנהל

6-7-8 

 לאחר ;8 מועלה לדרגה 7 לאחר שהייה של שלוש שנים בדרגה ;7 בדרגה מדורג
 .רופאים+ 8 יקבל תוספת שהייה בדרגה 8 שנים בדרגה 3שהייה של 

 ת הילד תחנה להתפתחומנהל
  תחנה לבריאות הנפשמנהל

7-8 

 מועלה 7 בדרגה שנתיים לאחר שהייה של ; כדרגה תחילית7 בדרגה מדורג
 ; כדרגת שיא9 מועלה לדרגה 8 שהייה של שלוש שנים בדרגה לאחר; 8לדרגה 
 .+ 9 בדרגה יהיה זכאי לתוספת שהייה 9 השוהה שלוש שנים בדרגה ל"רופא כנ

משרד  מחלקה בהנהלת מנהל
 הבריאות

 יפו- המרכז לבריאות הנפשמנהל
משרד שירות למפגר ה רופא

  והרווחה העבודה
 המכון הרפואי לבטיחות מנהל

ביטוח  מחוזי ברופאבדרכים
  לאומי
שירות ( יועץ תעסוקתי ארופ

משרד ( נפתי רופא )התעסוקה
 שירותי בריאות מנהל)הביטחון
 עריםה 3-עירוניים ב

7-8-9 

 מועלה 8 בדרגה שנתיים לאחר שהייה של ;לית כדרגה תחי8 בדרגה מדורג
 ; שיאכדרגה 10 מועלה לדרגה 9 לאחר שהייה של שלוש שנים בדרגה ;9לדרגה 
 +.10 בדרגה שהייה יהיה זכאי לתוספת 10 שנים בדרגה 3 ששהה רופא

 ) משרד העבודה( ראשי רופא
 רופא סגן מינהל/שירות מנהל סגן

 נפתי ממונה על ועדות  רופאמחוזי
 משרד(רפואיות עליונות 

 ועדות על ממונה)הביטחון
סגן ) טחוןי הבמשרד(רפואיות 

 שרדמ(ואחראי למרפאות מחוזיות 
 המחלקה סגן מנהל  )טחוןיהב

מוסד ב(לעניינים רפואיים 
 ) לביטוח לאומי

8-9-10 
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 תפקוד רופאי בריאות הציבור ובעלי תפקידים אחרים בשירות הציבורי                          

 דרגהה פקידהת/תואר המשרה       קידום ומשך שהייה בדרגה, מדדיםה
לאחר ; 10 שנים מועלה לדרגה 3לאחר שהייה של ; 9מדורג בדרגה 

 +.10 יהיה זכאי לתוספת שהיה בדרגה 10 שנים בדרגה 3ששהה
 9-10 ) ראשימשרד בריאות(מנהל אגף 

 9לאחר שהייה של שנתיים בדרגה ;  כדרגה תחילית9מדורג בדרגה 
רופא ; 11 מועלה לדרגה 10 שנים בדרגה  3לאחר ; 10מועלה לדרגה 

11 יהיה זכאי לתוספת שהייה בדרגה 11 שנים בדרגה 3ל השוהה "כנ
.+ 

 במשרדמנהל שירות או מינהל 
מנהל המחלקה לעניינים  הבריאות
 ) ביטוח לאומי(רפואיים 

ראש היחידה לשירותים רפואיים 
 ) משרד הביטחון(

מנהל ) משרד הבריאות(רופא מחוזי 
 )בהנהלת קופת חולים(אגף 

9-10-11 

לאחר ; 11דרגה  מועלה ל10לאחר שנתיים בדרגה ; 10מדורג בדרגה 
 יהיה 12 שנים בדרגה 3לאחר ; 12 מועלה לדרגה 11 שנים בדרגה 3

 +.12זכאי לתוספת שהייה בדרגה 

 10-12 )ח"הנהלת קופ(ל לרפואה "סמנכ

לאחר ; 12 מועלה לדרגה 11 שנים בדרגה 3לאחר ; 11מדורג בדרגה 
 +.12 יהיה זכאי לתוספת שהייה בדרגה 12 שנים בדרגה 3

 11-12 כללימשנה למנהל ה

 יהיה זכאי לתוספת שהייה 12 שנים בדרגה 3ל השוהה "רופא כנ
 +.12בדרגה 

ר " יומשרד הבריאותמנהל כללי של 
 ח"מועצת המנהלים של קופ

12 

 )1.1.1995(ה "ט בט בת התשנ"כ: תחולה(
 

 ם משרות בדירוג הרופאים הווטרינריי- 23.12
 

23.120 
 .24.242פירוט העובדים המדורגים בדירוג הרופאים הווטרינריים מובא בפסקה 

 
23.121 
  של הרופאים הווטרינרייםשהייה ופרקי תפקוד

  הווטרינריהמכון )א(
 

 דוהתפק דרגהה קידום, כללי, המדדים
לאחר שנתיים ; 2 בדרגהל רופא וטרינרי אשר סיים לימודיו יתחי:  קידוםכללי

  .3יתקדם לדרגה 
  וטרינרירופא 2-3

 לאחר שנתיים ;4 בדרגהרופא וטרינרי מומחה יתחיל עבודתו :  קידוםכללי
  .6 שנים נוספות יתקדם לדרגה 3 לאחר שהייה של ;5שהייה יתקדם לדרגה 

מנהל /מומחה- וטרינרירופא 4-6
 מדור

   שנים3של  ניסיון בעל מומחהרופא  : כישורים. 1
 .כמומחה     

  לאחר שנתיים יתקדם ;6יתקבל בדרגה : כללי קידום. 2
  . 7 לדרגה     

  מנהל מעבדה וירלית סגן 6-7

  ית רבי,הלמינטולוגיה,  מיקולוגיה:רשימת הנושאים. 1
 .רגש, הפלות, יונקים     

 ניסיון שנים 3 רופא מומחה עם: כישורים. 2
 .כמומחה     

 לאחר שהייה של ; 6יתקבל בדרגה : וםכללי קיד. 3
  שנים 3 של לאחר שהייה ;7 יתקדם לדרגה שנתיים     
  .     8 יתקדם לדרגה נוספות     

אחראי ( וטרינרי רופא 6-8
 )לנושא

    שנות 5רופא וטרינרי מומחה בעל : כישורים. 1
 .כמומחהניסיון      
  שנה  לאחר שהייה של;7יתקבל בדרגה : כללי קידום. 2

  נוספות שנתיים לאחר שהייה של ;8 לדרגה יתקדם    
  . 9 לדרגה יתקדם    

  חטיבה מנהל 7-9
 מעבדה מנהל
  מעבדה אזוריתמנהל

 שנות  6רופא וטרינרי מומחה בעל : כישורים. 1
 .כמומחהניסיון      
 ;9 לדרגה יתקדםשנתיים של  לאחר שהייה ;8יתקבל בדרגה : כללי קידום. 2

  .10 לדרגה יתקדם נוספות   שנים 3הייה של לאחר ש

  מנהל המכוןסגן 8-10

  8רופא וטרינרי מומחה עם לפחות : כישורים. 1
 . כמומחהניסיוןשנות       

  לאחר שנתיים יתקדם ;9יתקבל בדרגה : כללי קידום. 2
  .   11 לדרגה שנים נוספות יתקדם 3 לאחר ;10 לדרגה    

הל  המכון וסגן מנמנהל 9-11
 השירותים הווטרינריים

23.114 - 23.121
  קביעת דרגה והתקדמות בדרגה בעיסוקים מסוימים בדירוגים המקצועיים- 23פרק 
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  הווטרינריםהשירותים  )ב(
 דוהתפק             הדרגה הערות, כללי קידום,                 מדדים

 לאחר שהייה ;3 הבדרגרופא וטרינרי שאינו מומחה יתקבל :  קידוםכללי
 לאחר שהייה של שנתיים נוספות יתקדם ;4של שנתיים יתקדם לדרגה 

  .  6 שנים נוספות יתקדם לדרגה 4ייה של  לאחר שה;5 לדרגה

שאינו (רופא וטרינרי . 1 3-6
 )       מומחה

שאינו (רופא לשכה . 2
 )       מומחה

לאחר שהייה של שנה ; 4  יתקבל בדרגהמומחהוטרינרי רופא  :  קידוםכללי
 לאחר ;6 של שנתיים נוספות יתקדם לדרגה שהייה לאחר ;5יתקדם לדרגה 
  . 7תיים נוספות יתקדם לדרגה שהייה של שנ

 מומחה   - רופא וטרינרי. 1 4-7
  מומחה -רופא לשכ ה  . 2

 ;  ניסיון של שנה כמומחה;מומחה וטרינרירופא  : כישורים. 1
6 יתקדם לדרגה שנתיים  לאחר שהייה של  ;5יתקבל בדרגה : כללי קידום. 2
  קד ם ית לאחר  שנתיים נוספות ;7 לאחר שנתיים נוספות יתקדם לדרגה ;

 .   8לדרגה 

 אזורי וטרינרי רופא.   1 5-8
 אחראי -רופא וטרינ רי . 2

 יחידי     
רופא וטרינרי נמל או . 3

 הסגר      
,   שבע -באר , רחובות, חדרה : תאושר רק בלש כות הבאותל"משרת סגן כנ* 

 . עפולה
  שנתיים רופא וטרינרי מומחה בעל : כישורים. 1

 ;כמומחה   ניסיון
7 יתקדם לדרגה שנתייםלאחר שהייה של  ;  6יתקבל בדרגה : וםכללי קיד. 2
 .  8 לאחר שהייה ש ל שנתיים נוספות יתקדם לדרגה ;

*וטרינריתגן מנהל לש כה ס 6-8
          

 שנות 3רופא וטרינרי מומחה בעל : כישורים. 1
 ; כמומחהניסיון 

 ; 8 יתקדם לדר גה שנה  לאחר שהייה  של  ;7יתקבל בדרגה : כללי קידום.2
 . 9לאחר שהייה של  שנתיים נוספות יתקדם לדרגה 

 וטרינרי ארצי בתי רופא 7-9
 צאן מחלות /מש חט ות/יםימטבח

 ;ניסיון כמומחה שנות 3רופא וטרינרי מומחה בעל : כישורים. 1
9 יתקדם לדרגה שנתיים לאחר שהייה של ;8יתקבל בדרגה : כללי קידום.2
; 
 :  הערות. 3

יקודם לדרגה , מעבדה אזורית למחלות עופותמנהל לשכה וטרינרית ומנהל 
 ;9 שני ם ברציפות בדרגה 5 אישית לאחר  שהייה של 10

המ שמ ש גם כסגן רופא וטרינרי  , מנהל מעבדה  אזורית למחלות עופות
 . 10 שנים לדרגה 3יקודם כעבו ר , ראשי למחלות עו פות

 מנהל ל שכה וט רינרית. 1 8-9
 ה  אזוריתדמנהל מע ב. 2

 ;כמומחה שנות ניסיון  4  בעלמומחה וטרינריא  רופ: כישורים. 1
9 יתקדם לדרגה שנתיים  לאחר שהייה של  ;8יתקבל בדרגה : כללי קידום. 2
 .   10 שנים נוספות יתקדם לדרגה 3 לאחר שהייה ש ל ;

  -  ראשירופא וטרינ רי  . 1 8-10
  עופותמחלות         

 - רופא וטרי נרי ראשי. 2
 חי הן מוצרים מפיקוח       

      וי צוא יבו א -  רו פא ו טרינ רי ר א שי. 3
 ;  שנות ניסיון כמומחה4רופא וטרינרי מומחה בעל : כישורים.1
לאחר  שהייה של  שנתיים יתקדם  ל דרגה  ;  9יתקבל בדרגה  : כללי  קידום. 2

 . 11 שנים נוספות יתקדם לדרגה 3לאחר שהייה  של ; 10

סגן מנהל השירו תים הווטרינרים  9-11
ם הווטרינרים ומנהל השירותי

 בשדה 
רופא וטרינרי מומחה בעל  ניסיון רב בניהול מ ערכות גדולות ב תחום 

 . המקצועי
 מנהל השירותים הווטרינרים 11

  רופאים וטרינרים–משרד הבריאות  )ג(
 דוהתפק דרגהה הערות, כללי  קידום, המדדים

לאחר שהייה ; 3רופא וטרינרי שאינו מומחה יתקבל בדרגה : כללי קידום
לאחר שהייה של שנתיים נוספות יתקדם ; 4של שנתיים יתקדם לדרגה 

 .6 שנים נוספות יתקדם לדרגה 4לאחר שהייה של ; 5לדרגה 

 ) מומחהשאינו ( וטרינרירופא 3-6

לאחר שהייה של שנה ; 4קבל בדרגה רופא וטרינרי מומחה ית:  קידוםכללי
לאחר ; 6לדרגה לאחר שהייה של שנתיים נוספות יתקדם ; 5יתקדם לדרגה 

 .7שהייה של שנתיים נוספות יתקדם לדרגה 

 )מומחה ( וטרינרירופא 4-7

; 6לאחר שהייה של שנתיים יתקדם לדרגה ; 5יתקבל בדרגה : כללי קידום
לאחר  שהיי ה ש ל   ; 7 יתקדם לדרגה  6לאחר ש הייה של  שנתיים בדרגה  

 .  8 יתקדם לדרגה 7שנתיים בדרגה 

ון  רופא רופא וטרינרי אחראי למז 5-8
 וטרינרי אחראי במחוז

 יתקדם   7לאחר שהייה של ש נתיים בדרגה ; 7יתקבל בדרגה : כללי קידום
 . 8לדרגה 

 ראשי למזון  וטרינרי רופא 7-8

  לדרגה  י תק דם 7לא חר שהייה של  שנ ה בדרגה ; 7יתקבל בדרגה : כללי קידום
 . 9 יתקדם לדרגה  8לאחר שהייה  של שנתיים בדרג ה ; 8

 דה הווטרינריתמנהל היחי 7-9

 ))11.12.1994(ה "בטבת הת שנ'  ח: תחולה        (

23.121
  קביעת דרגה והתקדמות בדרגה בעיסוקים מסוימים בדירוגים המקצועיים- 23פרק 

___________________________________________________________________________

https://www.prisha.co.il/



 
23.122 

בכל אחד , רופא וטרינרי ששהה שלוש שנים בדרגת השיא של מסלול הקידום הצמוד למשרתו
 .זכאי לתוספת שהייה בדרגה, מהתפקידים המפורטים בתפקוד זה

 ))1.9.1986(ו "ז באב התשנ"כ: תחולה(
 

 דירוג הרוקחים משרות ב- 23.13
 

23.130 
 .24.243פירוט העובדים המדורגים בדירוג הרוקחים מובא בפסקה 

 
23.131 

 תפקוד רוקחים
 .ללא התייחסות למקור התקציב) רים'למעט סטג(פירושה משרה שלמה של רוקח " משרה"בפסקה זו 

 תפקידי מטה  )א(
  התפ קיד                          ות הדר גמתח      ומדדיםה גדר ות                  

 ומנהל משרד הבריאות ב הרוקחות  אגףמנהל 6א-4א 
 ח"מחלקת רוקחות  בקופ

 מנהל מחלקה  4א-2א משרד הבריאותב
 רכז נושא ארצי 3א-1א משרד הבריאותב
 עוזר מקצועי למנהל אגף 2א-א משרד הבריאותב
 בוחן 1א-א משרד הבריאותב

 בבתי חולים )ב(
  ה תפקיד                                 ותהדרג   מתח   ומדדיםה גדרו ת                    

 )כללי( 'אמנהל בית מרקחת  5א-3א   מיטות600 מעלבבית חולים כללי 
 )כללי( 'במנהל בית מרקחת  4א-2א  מיטות100-600בבית חולים כללי 

 )לא כללי('מנהל בית מרקחת א 3א-1א  מיטות600לא כללי מעל בבית חולים 
  )כללי(' גמנהל בית מרקחת  3א-1א  מיטות100 עד בבית חולים כללי 

 ) לא כללי('  במנהל בית מרקחת 2א-א  מיטות600עד בבית חולים לא כללי 
 600מעל  חולים כללי  תפקידים בבית2עד 

 מיטות
 אחראי בכיר 3א-1א

 'אחראי א  2א-א  חולים כללי תפקידים בבית2עד 
 'אחראי ב 1א-ב  תפקידים בבית חולים כללי4עד 

 קח מחלקתירו 1א-ב 
  רוקח א-1ה 
  עוזר רוקח ב-ה 

 קהילה ומחוזות )ג(
 הת פקיד                            מתח הדרגות   ומדדיםהגד רו ת                   

 רוקח מחוזי 5א-3א ח כללית " ובקופמשרד הבריאותב
 מפקח מחוזי 4א-2א ח"בקופ
 'ר א"רוקח אחראי לבימ 4א-2א  משרות ומעלה7בו ר "בבימ, ח"בקופ
 אחראי לנושא בכיר 3א-1א  במחוז1 עד משרד הבריאותב

 'ר ב"רוקח אחראי לבימ 3א-1א )לא כולל( משרות 3-7ר בו "בבימ, ח"בקופ
 מפקח מרפאות כפריות 3א-1א ח"בקופ
 'ר ג"רוקח אחראי לבימ  2א-א )לא כולל(משרות  3ר עד "בבימ, ח"בקופ
 רוקח אחראי מחליף 2א-א  בתי מרקחת בהם אין סגן10על כל , ח"בקופ
מהנושאים , אחר או יותר, מרכז, ח"בקופ
 :הבאים

 בבתי מרקחת מרכזיים המנפקים -נרקוטיקה 
 ;נרקוטיקה לבתי מרקחת אחרים

 בבתי מרקחת בהם מתבצעות הכנות -רצפטורה 
 .טורהרצפ

 רוקח מרכז נושא 1א-ב

  רוקח א-1ה 
  עוזר רוקח ב-ה 

 )8/סח(

12.12.2007 

  23.122- 23.131
  קביעת דרגה והתקדמות בדרגה בעיסוקים מסוימים בדירוגים המקצועיים- 23פרק 

___________________________________________________________________________

https://www.prisha.co.il/



 שונות) ד(
 התפקיד                       ותהדרג   מתח   ומדדיםהגדרות           

אחראי לנושא על עיתוד מלאי התרופות וציוד  3א-1א משרד הבריאותב
 במחסני שעת חירום

 יהיה מתח  , במקום בו קיים תפקיד של סגן לתפקיד ניהולי או יקבע בעתיד תפקיד כאמור: סגנים
 .הדרגות של הסגן נמוך באחד מזה של התפקיד הניהולי

 .עוזרי רוקחים/ משרות מלאות של רוקחים4תן לקבוע סגן ביחידה בה יש לפחות ני
 )) 1.6.1996(ו "ד בסיון התשנ"י: תחולה(
 

23.132 
המספר ( בתפקידי עוזר רוקח ורוקח יהיו כדלקמן) מ"פז( הדרגות התחילית ומשכי השהייה )א(

 קידום לדרגה הבאה במתח בטבלה מציין את משך השהייה בשנים בדרגה מסוימת הנדרש לצורך
 ):הדרגות

 
 )בשנים(שהייה בדרגה המשך                              

 ה       1ה       ד       ג       ב    
       דרגה   ה
 השכלה תחיליתה

 עוזר לרוקח ה 0.5 2 3 3 -
 B.sc ג - - - 3 3
 M.sc ג - - - 2 3
 Ph.d ג - - - 1 2

 ) שנים3 הוא ביתו לדרגה י לפני עלג בדרגה B.scה הנדרש לרוקח משך השהיי: דוגמה(
  :בתפקידים אחרים משך השהייה לצורך קידום בדרגה יהיה )ב(

  3 - מדרגה אמצעית לעליונה;  שנים2 - מדרגה ראשונה לאמצעית : דרגות3במתח דרגות בעל * 
  ;נים ש
 . שנים3-   דרגות2במתח דרגות בעל * 

 ))1.12.2009(ע  "ו התשד בכסל"י: תחולה(
 )2/עא(

 
  משרות בדירוג הביוכימאים והמיקרוביולוגים- 23.14

 
23.140 

 .24.244ובא בפסקה פירוט העובדים המדורגים בדירוג הביוכימאים והמיקרוביולוגים מ
 

23.141 
 הגדרות

 ;משרד הבריאותידי -מוכר על, לא אקדמאי,  עובד מעבדה רפואית מוסמך- "מ"עמ" )א(
 ;משרד הבריאותידי -מוכר על,  עובד מעבדה רפואית אקדמאי- "מ"בכ"
 .ללא תלות במקור התקציב, מ"בכ/מ" משרה שלמה מתוקצבת של עמ-"משרה"

  .תפקוד הביוכימאים והמיקוביולוגיים )ב(
                 התפקיד   מתח הדרגות  ומדדיםהגדרות                         

 מנהל המעבדות  6א . י  הראשמשרד הבריאותב
 .  משרות ומעלה30מחו ז בו /בבית חולים

  משרות המ ת ח יהיה 30מנהל במחוז בו ע ד 
 . 5א-4א

 חטיב ת מעבדות  /מנהל אגף 6א-5א
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23.141
  קביעת דרגה והתקדמות בדרגה בעיסוקים מסוימים בדירוגים המקצועיים- 23פרק 

 
                 התפקיד   מתח הדרגות  ומדדיםהגדרות                         

תהיה א שר  ,  משרות  ומעלה13במסגרת ארגונית בה 
 . תחומים ועובדי מעבדה ,  מורכבת מיחידות

 ' מנהל מעבדה א  6א-4א

 משרות מל אות ומעלה   30צ בהן "במעבדות ארציות  לבריה
 משרות  מלאות  13של עובדי מעבד ה וכאשר במעב דה 

 . ומעלה של עובדי  מעבדה 

 )צ"בר יה(מנהל מעבדה  5א-3א

לא (  משרו ת13 ועד 6-ב ה מ , במסגרת ארגונית עצמאית
 ).13כולל 

 ' מנהל מעבדה ב  4א-2א

 משרות מ לא ות ומעלה של   31- אחד בבית חולי ם בו מ 
 . עובדי מעבדה במ ערך המעבדות בב ית החולים

צ ב מחוז "למעט המ עבדה לבריה(צ "אחד במעבד ה לב ריה
 ).דרום

מערך   (' מנהל הבטחת  איכות א 4א-2א
 )מעבדות

 מנהל יחידה  4א-2א .  מ שר ות6במסגרת ארגונית בה לפחות 
 :כמרכז תחום יתמ נה עובד כאשר הו א 

 3מרכז מסגרת  ארגונית בעלת ייחודיות מקצועית בה . א
 תתכן אפ שרות  ;)כולל המרכז ע צמו(  משרות לפ חות

לא (   משר ות6שבתחום יועסקו  עובדים המאיי שים עד 
 ;)6כולל 
מומחה בתחום מ עבדתי , בעל  תואר שלישי, מ "בכ.  ב

'  ד מסוג זה במעב דה ב ניתן למנות מרכז תחום אח ;ייחודי
 ; 'או יחידה ושניים במעבדה א 

מרכז תחום ש ישמש כמנהל מ רכז ארצי מוכר יתקדם   . ג
 . בדרגה נוספת בכ ל שלבי המסלול 

  תחום  מרכז 3א-1א

וב מעבדה   ,  מש רות ומעלה13אש ר מונה ' במעבדה א 
 . צ במחוז  דרום"לבריה

 )הבט חת איכות במעבד ה(מרכז תחום  3א-1א

 מ "בכ
 מ "עמ

אחר אי גם ע ל עובדים נוספי ם יתקדם  בדרגה  נוספת אם 
 . בכל שלבי המס לול

 2א-א
 1א-א

אחראי ליחידה מ עבדתית בבית חו לים 
 גריאטרי /פסיכיאטרי

 מש רות מלאות של  עובדי 30יחיד בבית חולים בו עד 
 . מעבדה במ ערך ה מעבדות

מערך   (' מנהל הבטחת  איכות ב 3א-1א
 ) המעבדות

 להכנת משט חי -וגיה במעבדה לפ תלו גיה או ציטול
 . דגימות וצביעתם

 )ציטוטכנולוגיה(מרכז תחום  3א-1א

 )פתל וגיה(מרכז תחום  3א-1א במעבדה פ תלוגית
 מ "בכ
 מ "עמ

מעבר מעובד מע בדה לעובד מעבדה מתקדם יהיה לאחר   
 . מיצוי מסלול הקידום של עובד מע בדה

 2א-א/ ב-ד
 1א-א/ב-ה

  מת קדם עוב ד מעבדה/עובד מעבדה
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___________________________________________________________________________

 
                 התפקיד   מתח הדרגות  ומדדיםהגדרות                         

בבנק הדם ניתן למנות עובד לאחר הכשרה 
מעשית של שנה בהפעלת המכשור ובאישור 

 .בכתב מאת הממונה

 )אפרזיס(עובד מעבדה מתקדם  2א-ג

עובד מעבדה מתקדם /ימונה עובד מעבדה
 אחת נוספת ויתקדם בדרגה, בנוסף לתפקידו

, פי מסלול הקידום-מעל הדרגה לה זכאי על
 .3עד דרגה אתר ולכל היו

ובמעבדות ' ח כללי במעבדה א"בבי
 .צ"בבריה
יתוגמל ' ח כללי בו לא קיימת מעבדה א"בבי

 .עובד אחד על כלל המעבדות

 נאמן בטיחות 

 גניםס )ג(
 ל הסגן נמוך באחד מזה תפקיד של סגן לתפקיד ניהולי יהיה מתח הדרגות שיקבע מקום בו כל

 ; משרות8יחידה לפחות /ניתן למנות סגן בתנאי ובמעבדה.  הניהוליהתפקידשל נושא 
  קידום וכללי תחיליות דרגות )ד(

 השהיי ה  ומשכי התחיליות הדרגות יהיו  "מתקדם מעבדה עובד/מעבדה עובד" בתפקיד .1
 לצורך  דרשהנ מסוימת בדרגה השהייה משך את מציין המספר (כדלהלן) מ"פז (בדרגה
  ):הדרגות במתח הבאה לדרגה קידום

 בשנים) מ"פז(           משך השהיה בדרגה 

 1א  א  ב  ג  ד  ה

הדרגה 
לאחר 
הכרה 
 במעמד

 

הדרגה 
 התחילית

 

 השכלה
 

- 4 4 3 3 
 

למשך 
תקופת 
 'הסטאז

 מ"עמ ה ד

למשך  3 3 3 3
תקופת 
 'הסטאז

: מ"בכ ד ג -
תואר 

ראשון 
B.SC 

למשך  3 3 3
תקופת 
 'הסטאז

- 
 

תואר שני  ג ב -
M.SC 

למשך  3 3
תקופת 
 'הסטאז

- - 
 

תואר  ב א -
 שלישי

D.Ph 
 ))1.7.2010(ע  "ט בתמוז התש"י: תחולה(

 :הערות

ידי -על הוכר אשר, לארץ-חוץב מוסד כולל ,"מוכר מוסד"ב מעבדה כעובד עבודה תקופת  )א
 דרגתו  קביעת לצורך בחשבון תילקח ,הבריאות במשרד הרפואיים המקצועות על הממונה
 ;העובד של התחילית

 של במעמד ההכרה במועד החל יהיה התחילית הדרגה שמעל לדרגה הקידום של תוקפו )ב
 ;העובד   
 מעבדות ( העם בריאות תקנות חלות לא לגביהן אשר במעבדות המועסקים עובדים לגבי )ג

 ;"אחת שנה": יבוא "הסטאז תקופת למשך" במקום ,1977-ז"התשל, )רפואיות
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 בהתאם, רפואית מעבדה עובד של תעודה קבלת  - "במעמד הכרה", זה סעיף לעניין )ד
  .זה בעניין החל בדין לקבוע

 )) 1.7.2010(ע "ט בתמוז התש"י: תחולה(
 )9/עג (

 : משך השהייה לצורך קידום לדרגה הבאה במתח הדרגות יהיה-בתפקידים אחרים  .2
מדרגה אמצעית  ;  שנים2 - לאמצעית מדרגה ראשונה:  דרגות3במתח דרגות בעל * 

 ; שנים3 -לעליונה 
  שנים3:  דרגות2במתח דרגות בעל * 
 ))1.1.1995(ה "ט ב טבת הת שנ"כ: תחולה (

 
  משרות בעלי תפקיד בדירוג האחים- 23.15

 
23.152 
 : בסעיף זה

 ; מיטות100 שיש בו עד -' בית חולים ג
 

 ;ת מיטו300 עד 101 שיש בו -' בית חולים ב
 

 ; מיטות600 עד 301 שיש בו -' בית חולים א
 

 ; מיטות601 שיש בו מעל -' א'בית חולים א
 
 . מיטת אשפוז1=  מיטות אשפוז יום 2
 
 בית חולים )א(
 

גמול הרמת    גדרות וממדים                   ה  תפקידה                     
 

 'א'  אח"בבי
  

17-19 
 כללי   .1

 ' א' אח ראשי א
 'אח ראשי א 16-18 ' אח"יבב
 '   ראשי באח  15-17 '  בח"בבי
על כל , העבודהרכי ופי צ-ניתן לקבוע על' א ' אח"בבי
         . אחרח" בבי300ל כ כללי ועל ח" מיטות בבי200

  תחום בכיר מרכז  15-17

 '  ראשי גאח  14-16 '  גח"בבי
 על כל, העבודהרכי ופי צ-ניתן לקבוע על'   אח"בבי
  . מיטות 200

 '  תחום אמרכז 14-16

על כל ,  העבודהרכיוצ  יפ-לניתן לקבוע ע'   בח"בבי
  . מיטות300

 ' תחום במרכז  13-15
 

 ) *תיאום השתלות(מרכז  14-16 
  כללי ערב או לילהאח 14-16 

 צרכיפי -על, בתיתי לקבוע מפקח או מרכז חטניתן
 ; מיטות100על כל , העבודה
 בבתי החולים בהם אושר יקבעו יםי חטיבתיםמרכז
  . חטיבתימבנה

 מרכז חטיבתי / קלינימפקח 14-16

 נמרץ חולים אחראי על מחלקת אשפוז וטיפול בבתי
 .בבתי חולים

  מחלקה   אחראי  13-15
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 תפקידה גמולהרמת  גדרות וממדיםה

 ; משרות4 עד -)  מיטות300 עד 101(' ח ב"בבי
 ; משרות6 עד -) יטות מ600 עד 301(' ח א"בבי
 ; משרות9 עד -)  מיטות900 עד 601('א'ח א"בבי
 . משרות12 עד -)  ומעלה901(''א'ח א"בבי

  נושאםמתא  12-14

יחידה (שלא הוכרה כמחלקה ,  רפואית עם מיטותביחידה
  .)מקצועית או מכון

  יחידה עם מיטותאחראי  12-14

 אח קשר 12-14 ח"המשובץ בתקן בי
 בו 12 חודשים לפחות ברמת גמול 6י אשר שהה מדריך קלינ

 ).1.1.97-תחולה מ (13תוענק רמת גמול 
 ** קליניךמדרי 12-13

  חדר צנטוריםאחראי 12-14 
 מיטות  ומעלה בהן  מופעלת שיטת   30במחלקות בהן .1

 ; מיטות15עבודת צוות נית ן למנות  ראש  צו ות לכל 
ר מסגן   במחלקות בהן יקבעו רא שי צ וות  לא יהיה  יות . 2

 .אחד לאחראי מחלקה

  צוותראש 11-13

  ביחידה ללא מיטותאחראי 11-13 
  אח 10-12 
 

  חדרי ניתוח ומעלה7 על אחראי
 

14-16 
  ניתוחחדרי .2

 '  א' אנית וח חדרי אחראי
 ' חדרי ניתוח אאחראי 13-15  חדרי ניתוח5-6 על אחראי
 ' חדרי ניתוח באחראי 12-14  חדרי ניתוח2-4 על אחראי

 'אחראי חדרי ניתוח ג 11-13 אחראי על חדר ניתוח אחד
  צוות בחדר ניתוחראש 11-13 'ב-ו' א', א' ניתוח אבחדרי
 'א' חדר התאוששות אאחראי 13-15 'א' לחדר ניתוח אצמוד

  חדר התאוששותאחראי 12-14 
 

    לידהחדרי. 3 14-16 .בשנה לידה 3600על מ לחדרי לידה בהם מתבצעות אחראי
 'א' חדרי לידה אאיאחר

 ' חדרי לידה אאחראי 13-15 .בשנה לידות 3600 לחדרי לידה בהם מתבצעות עד אחראי
  מיילד 11-13 .ביילוד רשיון לעסוק ביילוד ועוסק בפועל בעל

 3- לידות אך   לא יותר מ1800לכל ' א' בחדרי לידה א. 1
 ;ראשי צוות

 בחדרי לידה בהם ייקבעו ראשי צוות לא . 2
 . יהיה יותר מסגן אחד לאחראי חדרי     הלידה   

 )***חדר לידה(ראש צוות  12-14

 קבלות 60,000 בהם נרשמו מעל רפואה דחופה בחדרי
 .בשנה

  רפואה דחופהחדרי.  4 14-16
 'א'אחראי לרפואה דחופה א

 קבלות 30,000-60,000 בהם נרשמו רפואה דחופה בחדרי
  .בשנה

 'אלרפואה דחופה  אחראי 13-15

 'לרפואה דחופה ב אחראי 12-14 . קבלות בשנה30,000 בהם נרשמו עד רפואה דחופה בחדרי
,  קבלות בשנה30.000על כל ', א'בחדרי רפואה דחופה א. 1

 ; ראשי צוות3-אך לא יותר מ
 יהיה בחדרי רפואה דחופה בהם יקבעו ראשי צוות לא. 2

  .יותר מסגן אחד לאחראי חדרי רפואה דחופה

 )***רפואה דחופה(ראש צוות   11-13

  
12-14 

  סטריליתאספקה .5
  אספקה סטרילית מלאהאחראי     

  אספקה סטרילית חלקיתאחראי 11-13 
 

 'א' חולים כללי אבבית
 

14-16 
  בתי חולים    מרפאות .6

 ' א' למרפ אות חוץ אאחראי      
 '  למרפאות חוץ אאחראי 13-15 'ב-ו'  חולים כללי אבבית
 נוספות של שלמותממונה על שתי משרות ' א'א כללי ח"בבי
 יםאח

 ' למרפאה מקצועית אאחראי 12-14

  למרפאה מקצועיתאחראי 11-13 
יהיה מתח רמות הגמול של הסגן  ) סגן לאח אחראי וכדומה, סגן לאח ראשי( בכל מקום בו  יקבע תפקיד של סגן לתפקיד ניהולי -סגן 

 .אלא אם יצוין  אחרת בטבלאות התפקוד, הניהוליבתקן נמוך באחת מזו של נושאת התפקוד 
 48- חודשים מרמה שניה  במתח רמות הגמול לרמה השלישית36- מרמה התחלתית במתח רמות הגמול לרמה השניה-כללי קידום 

 . חודשים
 ) 1.8.1998: (תחולה)(***1.1.1995(ה "ט בטבת התשנ"כ: תחולה)(** 1.1.2002(ב  "ז בטבת התשס"י: תחולה(*
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23.152 - 23.153 
  קביעת דרגה והתקדמות בדרגה בעיסוקים מסוימים בדירוגים המקצועיים- 23פרק 

___________________________________________________________________________
 : ספר לסיעוד בתי )ב(

 הגדרות
 250ס לא אקדמאי ובו " סטודנטים ומעלה או בי200ס המכשיר לתואר אקדמי ובו " בי-' ס לסיעוד א"בי

 ;)המספר כולל תלמידי קורסים שונים(סטודנטים ומעלה 
 ). םהמספר כולל תלמידי קורסים שוני( סטודנטים 250 -ס לא אקדמי ובו פחות מ" בי-' ס לסיעוד ב"בי

 תפקיד                 ה גמולהרמת   גדרות וממדים                     ה
 'ס לסיעוד א"מנהל בי 17-18 
 ' ס לסיעוד ב"מנהל בי 16-17 
 ' ס לסיעוד א"סגן מנהל בי 16-17 
 'ס לסיעוד ב"סגן מנהל בי 15-16 

 מרכז בכיר תכניות לימודים 15-16 ' ס לסיעוד א"בבי
סיעוד , יסודות הסיעוד: בתחומים'  אס לסיעוד"בבי

בריאות , סיעוד המבוג ר כירורגי,  המבוגר פנימי
סי עוד ,  מיילדות, ילדי ם, בריאות הנפש ,  הקהילה
 . מתקדם 

 מרכז בכיר תחום מקצועי 15-16

 מרכז תחום מקצו עי 14-15 ל "בתחומים הנ'    ס לסיעוד ב"בבי
 כז קורס עצמא ימר 15-16 ריכוז קורסים או מסלולי לימוד עצמאיים

 מרכז תוכניות לימודים 14-15 ' ס לסיעוד ב"בבי
יקבע לפי תוכניות ההכשר ה  של מינ הל הסיעוד ב משר ד 

 . הבריאות
  בסיסיים-מרכז קורסים על  14-15

 ;בעל ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה קלינית
 יוע לה 12 חודשים בר מת גמול 6לאחר שהייה ש ל 

 . 13לרמה 

 מורה 12-13

 בכל מקום בו יקבע תפקיד של סגן לתפקיד ניהולי  יהיה מתח רמות הגמול של הסגן בתקן נמוך באחת מזו של     -   סגן
 . אלא אם יצו ין אחרת בטבלאו ת התפקיד, נושא התפקוד הניהולי

 בריאות הציבור)  ג(
 תפקיד                     ה  גמול הרמת   גדרות וממדים                  ה

 מפקח מ חוזי 17-18 
 סגן מפקח מחוזי 16-17 
   מפקח נפתי  15-17 

  תחום בכיר מרכז  15-16         לאבטחת איכות הטיפול אחד במחוז
 סגן מפקח נפתי 14-16 

, אם וילד, אפידמיולוגיה, חולים כרוניים: בתחומים
 .בריאות התלמיד, בריאות הנפש

 מרכז תחום סיעודי  14-15

מפקח על כל , י צרכי ארגון העבודהפ-ניתן לקבוע על
 20 משרות מלאות של אחים באזור כפרי ועל כל 15

   .משרות מלאות באזור עירוני

  מפקח על בריאות המשפחה 14-15

 'א' אחראי לתחנה א 13-14 . משרות שלמות לפחות של אחים4ממונה על 
 מחוזי) ש"חת(מרכז  13-15 

 שר ומעקבאח ק  13-14   .המשובץ בתקן הלשכות
או אחראי יחידה ; ממונה על אח נוסף לפחות בתחנה

או אחראי יחידה בתחנה ; בתחנה לבריאות הנפש
 .לאבחון הילד חריג

 'אחראי לתחנה א 12-13

אח במשרה מלאה המועסק באחד עד שני בתי ספר 
 .גדולים ואשר אינו זכאי לתוספת ריבוי יחידות

 'ס א"אח בי 12-13

 ציבוראח בריאות ה 11-12 
 אח 10-11 

 כללי קידום
מרמה שניה במתח רמות הגמו ל לרמה השליש ית  .    חודשים36מרמה התחלתית במתח הדרגו ת לרמה הש נייה 

 . חוד שים48) בין אם היא תק נית ובין אם  היא אישית(
 )1.1.1995(ה "ט בט בת התשנ"כ: תחולה(
 )18/שע(
 

23.153 
 )17/נה( .דין מעבר מרמה תפקודית אחת לגבוהה ממנה כדין מעבר מדרגה לדרגה
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23.160 - 23.161 
  קביעת דרגה והתקדמות בדרגה בעיסוקים מסוימים בדירוגים המקצועיים- 23פרק 

___________________________________________________________________________

  משרות בדירוג הרנטגנאים- 23.16
 

23.160 
 .24.246 פירוט העובדים המדורגים בדירוג הרנטגנאים מובא בפסקה

 
23.161 

 תפקוד רנטגנאים
 

 תואר התפקיד הדרגה הגדרות
מנהל מחלקת / ארצי מפקח 16 . כלליתח"בקופ / הבריאות משרדב

 הרנטגן
 דימות -'  ראשי ארנטגנאי  15-16  .  שלמות ומעלה של רנטגנאיםמשרות 15 על יחידות דימות בהן ממונה 
 משרות שלמות ומעלה של רנטגנאים 9 בהן על יחידות רנטגן ריפוי ממונה 
 ).רדיותרפיה ואיזוטופים= ריפוי (

  ריפוי-' א ראשי  רנטגנאי 15-16 

 משרות 15-מ משרות שלמות ופחות 9 על יחידות דימות בהן לפחות ממונה
 .שלמות של רנטגנאים 

  דימות -'  ראשי ברנטגנאי  14-15

 משרות 9- מופחות משרות שלמות 3 על יחידות רנטגן ריפוי בהן לפחות נהממו
 ). רדיותרפיה ואיזוטופים-ריפוי. (שלמות של רנטגנאים

  ריפוי -'  ראשי ברנטגנאי 14-15

  רנטגנאים ס" בימנהל 14-15 
 סגנים לרנטגנאי 2 למנות עד ניתן משרות שלמות של רנטגנאים 20- בו מבמכון 

 .'ראשי א
 '  רנטגנאי ראשי אסגן  14-15

 משרות 9-מ משרות שלמות ופחות 3 על יחידות דימות בהן לפחות ממונה
 .שלמות של רנטגנאים

 '  ראשי גרנטגנאי 12-14

 ,ס" מנהל ביסגן 12-14     
 '  רנטגנאי ראשי בסגן

 '   רנטגנאי גסגן 11-13 . משרות ומעלה והעבודה בה במשמרות7 בה ביחידה
, סאונד-אולטרה, C.T,MRI:  המקצועיים הבאיםמהתחומים אחד  עלאחראי

רפואה , )אבחונייים וטיפוליים(צינטורים , )אבחונית וטיפולית(אנגיוגרפיה 
) סימולציה(רדיותרפיה , )קרדיאלית(רפואה גרעינית , )כללית(גרעינית 

 אחד -ממוגרפיה ) ***קובלט(רדיותרפיה , )מאיץ קוי(רדיותרפיה 
 בו קיימת ח" אחד בבי-רפואה דחופה ***;ח" אחד בבי-קס פ****;ח"בבי

 ;אשר מוצב בה רנטגנאי במשך כל שעות היממה, לרנטגן) פיזית( נפרדת יחידה
 האחראי על יחידת הרנטגן במרפאות החוץ - ח"בבי אחד -מרפאות חוץ ***

 ;מלאות רנטגנאים במשרות 4שבה לפחות 
 ; אחד מחוגי הלימודמהווהקורס  על קורס טכנאי רנטגן במכללה בה האחראי 
 של רנטגנאים באותו שלמות משרות 3כאשר האחראי ממונה לפחות על : הערה 

 נוספת מעל אחתידורג בדרגה ) מרפאת קהילה/ח"בי(תחום מקצועי ביחידה 
 . כולל דרגה אחת מעל דרגת השיא , הדרגה לה הוא זכאי במתח הדרגות

 * ' תחום מקצועי אאחראי 11-13

 ***  לרנטגנאיםס" בבימדריך  12-13 
 )*.  מכשירים לפחות3אחראי על  (אקסומט. 1
2 .CR/DR אקסומט'  מאחראי תחום בבהמרה. 

 '  תחום מקצועי באחראי 10-12

 )מרפאה/ח"בי( קליני מדריך 10-12 . מרבית הזמן בעבודתו בהדרכה קליניתמועסק
)*  מכשירים3-מחות אחראי על פ(אקסומט :  על אחד מהתחומים הבאיםאחראי
 ).אחד במכון(אחראי חדרי שיקופים )*  ניידות ומעלה5אחראי על (ניידות 

 ' תחום מקצועי גאחראי 9-11

 '  ראשי דרטנגנאי 9-11 . משרות3- בו יש מעל משרה אחת ופחות מבמכון
  ריפוירטנגנאי 5-11 . רדיוטרפיה ואיזוטופים = ריפוי

  אחראי יחידירטנגנאי 8-10  . תחנה/קהילה/ רפאהמ/ על נושא הרנטגן במכוןאחראי 
 המסלול שמיצהלרנטגנאי בכיר לאחד , מהשורה יתקדם ללא מכרזרנטגנאי
ובתנאי שמועסק לפחות שליש ממשרתו באחד או יותר מהתחומים  ,4-8בדרגות 

לעיל ועבר הכשרה '  המפורטים בתפקיד אחראי תחום מקצועי אהמקצועיים
 .מקצועית מוכרת

 . תחיליתכרמה 6 תוענק לו רמת גמול - מהשורה בעל השכלה אקדמית נאירנטג

4-8*** 
9-10 

 רנטגנאי בכיר /רנטגנאי

 ))1.3.1995 (ה"הת שנ'  א בא דר ט"כ: תחולה(
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23.161 - 23.171 
 עיים קביעת דרגה והתקדמות בדרגה בעיסוקים מסוימים בדירוגים המקצו- 23פרק 

___________________________________________________________________________

 : הערות
 ). אלא אם צוין אחרת (אחדלקבוע יותר מאחראי תחום מקצועי , פי צורכי ארגון העבודה-על, קיימת אפשרות* 

  4-9הילה הקידום יהיה במתח דרגות בק** 
 ))1.3.2003 (ג" בניסן התשסט"מיום כ: תחולה***(

 )) 1.6.2006 (ו"בסיוון התשס' מיום ה: תחולה****(
  קידוםכללי
 ;4 יהיה לאחר שהייה של שנה אחת בדרגה 5 לדרגה 4 מדרגה מ"הפז
,   לדרגת השיא בכל מתח הדרגותמעברה יהיה לאחר שהייה של שנתיים למעט 5 מדרגה לדרגה החל מדרגה מ"הפז

 בדרגת השיא של מתח הדרגות במשרתו יקבל תוספת  שנים 3עובד אשר שהה ;  שנים3שיהיה לאחר שהייה של 
 . שהייה

 ) 14/עג(
 

  משרות בדירוג מרפאים בעיסוק- 23.17
 

23.170 
 .24.247פירוט העובדים המדורגים בדירוג המרפאים בעיסוק מובא בפסקה 

 
23.171 

 תפקוד מרפאים בעיסוק
 .ללא התייחסות למקור התקציב,  הכוונה למשרה תקנית מתוקצבת שלמה-"משרה"בפסקה זו 

 
רמת  הגדרות ומדדים                  

 הגמול
 התפקיד                      

 מנהל מדור לריפוי בעיסוק/מרפא בעסוק ארצי 9-10 .ח" ובקופמשרד הבריאותתפקיד אחד ב
 מנהל בית ספר לריפוי בעיסוק  8 

 סגן מרפא בעסוק ארצי 8-9 .במשרד הבריאות אחד בלבד
 מרפא בעיסוק אחראי שירות גדול 8-9 . משרות מלאות ומעלה26ממונה על 
לממונה על ). 26לא כולל ( משרות מלאות 12-26ממונה על 

 .8תקבע רמה ) 26לא כולל ( משרות 26 ועד 20
  'א' אחראי אמרפא בעיסוק  7-8

  מרכז בכיר תחום מקצועי 6-7 .משרד הבריאותבהנהלת 
  'אחראי אמרפא בעיסוק  6-7 ).12לא כולל ( משרות 12עד ו 9ממונה על 
  'באחראי מרפא בעיסוק  5-6 ).9לא כולל ( משרות 9עד  ו4ממונה על 

 הדרכה/מרכז תחום הוראה 4-5 . תחומים5ס לריפוי בעיסוק עד "בבי
 'אחראי גא בעיסוק מרפ 4-5 ).4לא כולל ( משרות 4עד ו 2ממונה על 

 .  מ שר ות   ומעלה   של  מרפ אים  בעיסוק 5ביחידה   המו נה  מע ל .  1
:    מ רפא ים  בעיסו ק ומע לה  בתח ום  מ קצועי מ וכ ר 4מ רכ ז עב וד תם  ש ל  .  2

שיק ום   ,  ש יקו ם יל דים, שיק ום ,  י לדי ם, פי זיקלי , פסיכ יאט ריה , ג ריאט ריה 
  , כיר ו ר גי ה  פלסטית ,   נ ויר ו לו גיה ,   א ו רת ופדי ה,  שיק ום   נ שימתי ,   ג ריאט רי

,   נג יש ות   וא ר גו נ ומיה ,   ט כנ ול ו גיה  מסייעת   ו ציוד  ת ומך ,  התפתח ות  ה ילד 
 . היד רו תרפ יה

ע   נית ן   " מ שר ות  מ לא ות   של   מרב26במכ ון  בק הילה  ב ו  מעל  /ח"בבי .  3
 מש ר ות   26 עד   12-ח במכ ו ן  בקהילה  בו  מ "בבי .   תפקיד ים9לקבוע  עד  

.   תפקיד ים 7ע  ני תן  לקב וע עד   "של  מרב )  26ל א כ ול ל  (מלאו ת  
לא   (ע  " מש ר ות   מלאו ת  של מ רב 12 עד 9- בקהי לה ב ו מ במכ ו ן/ח"בבי

  9 עד  4-במכ ו ן בק הילה  ב ו  מ/ח"בביה .    תפקידים 5נ ית ן  לקבוע   עד )  12כול ל  
 . **   תפקידים3נית ן  לקב וע עד  ,   )9לא   כו לל  (ע   "משר ות  מל או ת  של   מרב

 מרכז בכיר תחום מקצועי 4-5

אחראי על פעילות הדרכה לצוותים מקצועיים ביחידה המונה 
 .במחוז/ח"אחד בלבד בבי, רות ומעלה מש9

 מרכז תחום בכיר הדרכה 4-5

 אחראי ביחידה להמשך טיפול ומעקב בקהילה 4-5 
 'אחראי דמרפא בעיסוק  3-4 ).לא כולל( משרות 2 ד ע עלממונה/יחיד במוסד

 מרפאים בעיסוק בתחום מקצועי 3 עד 2מרכז עבודתם של 
 .ל"מוכר כנ

 מרכז תחום מקצועי 3-4

 מדריך קליני  3-4 
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 המשך תפקוד מרפאים בעיסוק
רמת  הגדרות ומדדים                  

 הגמול
 התפקיד                      

 2 לרמה 1מרמה : זמן השהייה ברמות הגמול יהיה
 . שנים3 - 3 לרמה 2שנתיים ומרמה 

 . כרמה תחילית2מרפא בעיסוק אקדמאי ידורג ברמה 

 רה מרפא בעיסוק מהשו 1-3

כפי שחל בבתי , י מספר המשרות עליהן ממונה"ידורג עפ
 .חולים לגבי מרפא בעיסוק אחראי

 ח"מרפא בעיסוק מחוזי בקופ 

 בכל מקום בו יקבע תפקיד של סגן לתפקוד ניהולי יהיה מתח רמות הגמול של הסגן בתקן נמוך -סגנים 
 .ות התפקודבאחת מזו של נושא התפקיד הניהולי אלא אם יצוין אחרת בטבלא

מרכז תחום "ו, "מרכז בכיר", "מרכז"הינן מכסות כוללות לתפקיד , מכסות התחומים שפורטו לעיל** 
 ".בכיר הדרכה

, "מרכז בכיר"או " מרכז"לכל תחום מהתחומים המפורטים לעיל ניתן לקבוע תפקיד אחד בלבד של 
 .בהתאם לקריטריון ולמכסה המאושרת

 )14/עג))(1.12.2009(ע "ד בכסלו התש"י:  תחולה (
 

 רפואית - משרות בדירוג החטיבה הפארה- 23.18
 

23.181 
 רפואית-עובדי החטיבה הפארה

 .ללא התייחסות למקור התקציב, בת שלימההכוונה היא למשרה תקנית מתוקצ" משרה "-בפסקה זו
גמול                         הגדרות ומדדים

 התפקיד
                     התפקיד

 סוגי בדיקות  3 מש רות  ומעלה ומבצעים בו לפחות 3במכון בו 
פוטנצ יאלים מעוררים  : (' גי, אי,  מיוחדות בנוסף לבדיקות אי

שיוו י   , יים של גפייםמסלולים תחושת, עצב ראיה, גזע מוח,
 ).פי.אי, משקל

 'גי,אי,טכנאי אי.1 6
 'א'טכנאי אחראי א

 ' טכנאי אחראי א 4-5 במכון בו למעלה משתי משרות 
 'טכנאי אחראי ב 3-4 )לא כולל( משרות 2במכון בו עד 
 ' טכנאי אחראי ג 2-3 יחידי במכון

 ושלו ש ש נים   1שנת יים ברמת גמול  ,  קידום ברמות ה גמול יהיה
 . 2מת גמול בר

ידי -בעל ניסיון של שנתיים במוסד מוכר על '  גי,אי,טכנאי אי
 . כ רמה  תחי לית2ידורג  ברמת גמ ול ,  משרד הבריאות

 ' גי,אי,טכנאי אי 1-3
 
 
 
 ) )1.9.2010(א "ב באלול התש ע"מיום כ : תחולה(

 
 אחראי על אורט ופטיקאים

 
3-4 

 אורטופטיקאים. 2
 *אורטופטיקאי אחראי 

 טיקאיאורטופ 1-3 
נ יתן  ( אורטופטיקאי אחראי אשר יקבל מינוי לתפקיד ארצי בנושא  האורטופטיקה יתקדם ברמת גמול נוספות *

 ). למנות עובד אחד
 )9/עד))  (1.10.2013(ד "ז בתשרי  התש ע"מיום כ : תחולה(

 
 משרות  מלאות  ל פחות של טכנ ו לוגים  רפואיים  4ונה על ממ

 . באחד התחומים הרשומים מטה

 
6  

 טכנולוגים רפואיים. 3
 'טכנולוג רפואי אחראי אא

 
 'טכנולוג רפואי אחראי א 4-5 . של טכנ ולו ג ים רפואיים) לא כ ו לל( משרות  4 עד  2ממונה על 

 
 'טכנולוג רפואי אחראי ב 3-4 . יםשל טכנ ולו גים רפואי) לא  כול ל(  משרות 2ממונה של עד 

 :בתחומים הבאים
מכשיר  , איזו טופים,  צנתורים,  הרדמה, אולטר סאונד, הנשמה

 .  שנים 4לב ריאה והמוע סק בתחום לפחות 

 טכנולוג  רפואי  אחראי תחום 3-4

 . זמן השהייה בר מות הגמול יהיה  שנתיים ו שלוש
ידי  -טכנולוג  רפואי בעל ניסיון של שנתיים ממוסד המוכר על

 . כ רמה תחילית2ידורג  ברמת גמ ול ,  משרד הבריאות

 טכנולוג  רפואי  1-3

 .ל ני תן לקבוע תפקיד אחד בלבד"לכל תחום מה תחומים הנ* 
 .הממונה על  הת חום)   טכנולו ג אחראי(קביעת תפקיד אחראי תחום תת אפשר אם אין  ביחידה בעל תפקיד בכיר יותר  

 ) )1.9.2010(א "ב באלול התש ע"מיום כ : תחולה(

25.3.2014 

23.171 - 23.181
  קביעת דרגה והתקדמות בדרגה בעיסוקים מסוימים בדירוגים המקצועיים- 23פרק 

___________________________________________________________________________

https://www.prisha.co.il/



23.181 
  קביעת דרגה והתקדמות בדרגה בעיסוקים מסוימים בדירוגים המקצועיים- 23פרק 

___________________________________________________________________________

 רפואית-עובדי החטיבה הפארה המשך
 

 . אחד במ שרד הבר יאות ואחד בשירותי בריאות כללית
 
9 

 ***דיאטה. 4
 דיאטן ארצי

 סגן דיאטן ארצי 8 .מ שרד הבר יאותאחד ב
 'א'דיאטן אחראי א 7-8 . משרות ומעלה  ש ל דיאטנים 8מחוז בו  /ח"בי
 ' דיאטן אחראי א 6-7 . של דיאטנים) לא  כולל( משרות 8 עד 4מחוז בו /ח"יב
 ' דיאטן אחראי ב 5-6 . של דיאטנים) לא כולל( משרות 2-4מחוז בו /ח"בי
 'דיאטן אחראי ג 4-5 . של דיאטנים) לא כו לל( משרות 2מחוז בו עד /ח"בי

 דיאטן אחראי בקרה 5-6 .  או בלשכותתמ שרד הבר יאובמטה 
 .  בלשכות הבריא ות-  משרד הבריאותב

 משרות  של 2באזור בו לפחות : בקהילה, בשירות בריאות כללית
 ) . בכל מינהלת, אחד בלבד" דיאטן אחראי אזורי"ניתן למנות (דיאטנים 

 דיאטן אחראי אזור 4-5

:   משרות די אטנים ומעלה ב תחום מקצועי מו כר1.5עבודתם  ש ל מרכז 
 . טראומה  וטיפול נמרץ, כ רורגיה, פנימית, ילדים

 מרכז צוות מקצוע י 4-5

 :מחוז בת חום/ח"מרכז נושא ייחודי בבי
,  גריאטריה, נפרו לוגיה, סכרת, הזנה אנטרל ית, הזנה תוך ורידית

 . הפרעות באכילה, אונקולוגיה

 רכז נושא 3-4

 רים 'מדריך סטג 3-4 
 דיאטן  2-3 

יהיה מתח הדרגות  , כאשר יקבע תפ קיד של סגן לתפקיד ניהולי,  משרות שלמות ומ עלה של דיאטנים 5ביחידות בהן 
 ). אלא אם צוין אחרת(נמוך באחד מזה  של התפקיד הניה ולי 

 . ל ניתן לקבוע תפקיד אח ד בלבד"בכל תחום מה ת חומים הנ*

 -סגנים 

 ))1.9.2010(א " ב באלול התש ע"מיום כ: תחולה(
 

 
 ). במ ש רד הראשי ובשיר ותי בריאות כללית(אחד בלבד 

 
9 

 **  קלינאי תקשורת. 5
 מנהל מדור/קלינאי תקשורת ארצי

 .  משר ות ומעלה7ממונה על 
 :כללי קידום

  .7 שלוש שנות שהייה ברמת גמול 8 גמול  לרמת7מרמת גמול 

 ' קלינאי תקשורת אחראי א 7-8

 ).לא כולל( משרות 3-7 ממונה על
 :כללי קידום
  .6 שלוש שנות שהייה ברמת גמול 7 לרמת גמול 6 מרמת גמול

 ' קלינאי תקשורת אחראי ב 6-7

 ' סגן לקלינאי תקשורת אחראי א 6-7 
 ).לא כולל( משרות 3ממונה על עד 
 :כללי קידום

 ;4 כעבור שלוש  שנות שהייה ברמת גמול 5 לרמת גמול 4 גמול מרמת. 1
 ;5 כעבור ארבע שנות שהייה ברמת גמול 6 לרמת גמול 5מרמת גמול . 2
 .פי  מכסות- למצטיינים עלמ"קיימת אפשרות לקיצורי פז.3

 ' קלינאי תקשורת אחראי ג 4-6

המטפלים בנושאים , מרכז עבודתם של לפחות שלושה קלינאי תקשורת
 .שונים ומדריך קלינאי תקשורת

 :כללי קידום
 ;4 כעבור שלוש  שנות שהייה ברמת גמול 5רמת גמול  ל4 מרמת גמול. 1

 ;5 כעבור ארבע  שנות שהייה ברמת גמול 6 לרמת גמול 5 גמול מרמת. 2
 . פי מכסות-מ למצטיינים על"קיימת אפשרות לקיצורי פז. 3

 מרכז תחום  4-6

 מטפל  באחד הנושאים בתחום קלינאות תקשורת  אחד
 .רהעל כל שניים המועסקים לפחות רבע מש

 :כללי קידום
 ;3 כעבור שלוש שנות שהייה ברמת גמול 4 לרמת גמול 3מרמת גמול . 1
 ; כעבור ארבע  שנות שהייה 5 לרמת גמול 4מרמת גמול . 2
 . פי מכסות-מ למצטיינים על"קיימת אפשרות לקיצורי פז.3

 )בכיר(קלינאי תקשורת  3-5

במקום בתחום קלינאות תקשורת ויחיד , מטפל  בחמישה נושאים
 .עבודתו

 :כללי קידום
 ;2 כעבור שנתיים   שהייה ברמת גמול 3 לרמת גמול 2מרמת גמול . 1
 ;3 כעבור שלוש  שנות שהייה ברמת גמול 4 לרמת גמול 3 גמול מרמת. 2
 ;4 שנות  שהייה ברמת גמול 4 כעבור 5 לרמת גמול 4מרמת גמול . 3
 . מכסותפי  -מ למצטיינים על"קיימת אפשרות לקיצורי פז. 4

בבית  ) עצמאי/יחיד(קלינאי תקשורת   2-5
 מרפאה /חולים

 ;1תוענק   רמת גמול ) תחת השגחה(לעובד בשנה הראשונה . 1
 ; בתום שנה2 לרמת גמול 1מרמת גמול . 2
 ;2בתום שלוש  שנות שהייה רמת בגמול , 3 לרמת גמול 2 מרמת גמול. 3
עם אפשרות  (3 כעבור ארבע שנות שהייה  בדרגה 4לרמת גמול . 4

 ).פי מכסות-מ למצטיינים  על"לקיצור פז

 )מן השורה(קלינאי תקשורת 2-4

 )14/עג)) (1.1.2001( ב "בטבת הת שס' מיום ו: תחולה(

6.5.2013 
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 רות בדירוג הפיזיותרפיסטים מש- 23.19

 
23.190 

 .24.247פירוט העובדים המדורגים בדירוג הפיזיותרפיסטים מובא בפסקה 
 ))1.10.1987(ח "בת ש רי התשמ' ח: תחולה(

 

 )1.10.1987(ח "בתשרי התשמ' ח: תחולה(
 

23.191 
 תפקוד הפזיותרפיסטים

 .ללא התייחסות למקור התקציבי, תקנית מתוקצבתשלימה משרה ל הכוונה" משרה"בפסקה זו 
 

גמול   הגד רות   ומדדים                
 תפקידה

 הת פקיד                          

 פזיותרפיסט/ מנהל מדור לשרות פיזיותרפיה 9-10 .ובשירותי בריאות כללית/משרד הבריאותתפקיד אחד ב
 ארצי

 מנהל שירותי פזיותרפיה מחוזי 8-9 .ירותי בריאות כלליתש
 סגן פיזיותרפיסט ארצי 8-9 .משרד הבריאותב

 פיזיותרפיסט אחראי שירות גדול 8-9 . משרות מלאות ומעלה של פיזיותרפיסטים26ממונה לפחות על 
 'א'פיזיותרפיסט אחראי א 7-8 . מלאות של פיזיותרפיסטים משרות 26 משרות ועד 12ממונה על 

 לא כולל ( משרות 12 עד 9ממונה על 
 .של פיזיותרפיסטים) 12

 'פזיותרפיסט אחראי א 6-7

 מרכז מחזור 5-6 
 'פזיותרפיסט אחראי ב 5-6 .של פיזיותרפיסטים) 9לא כולל ( משרות 9 עד 4ממונה על 
 'פזיותרפיסט אחראי ג 4-5 .של פיזיותרפיסטים) 4ל לא כול( משרות 4 עד 2ממונה על 

פזיותרפיסט אחראי ביחידה להמשך טיפול  4-5 
 ומעקב בקהילה 

 מרצה בכיר 5 .ס לפזיותרפיה"בבי
 . משרות ומעלה של פזיותרפיסטים5ביחידה המונה .1
 פזיותרפיסטים ומעלה בתחום מקצועי 4מרכז עבודתם של . 2

, שיקום לב, שיקום נשימתי, נשימה, ילדים, נוירולוגיה: מוכר
, בריאות האישה, אלקטרותרפיה, לימפדה, אורטופדיה
, התפתחות הילד, שיקום וסתיבולרי, ארגונומיה, הידרותרפיה
 .פגיעות עמוד שדרה, פגיעות ראש

 משרות מלאות של 26במכון בקהילה בו מעל /ח"בבי. 3
מכון בקהילה ב/ח"בבי.  תפקידים11פזיותרפיסטים ניתן לקבוע עד 

של פזיותרפיסטים ) 26לא כולל ( משרות מלאות 26 עד 12-בו מ
 . תפקידים9ניתן לקבוע עד 

משרות ) 12לא כולל  (9-12-במכון בקהילה בו מ/ח"בבי
במכון בקהילה /ח"בבי.  תפקידים7פזיותרפיסטים ניתן לקבוע עד 

 .** תפקידים3ניתן לקבוע עד ) 9לא כולל  (4-9-בו מ

 ירמרכז בכ 4-5

 פזיותרפיסטים בתחום מקצועי מוכר 3 עד 2מרכז עבודתם של 
 ).ל"כנ(

 מרכז 3-4

 'פזיותרפיסט אחראי ד 3-4 ).2לא כולל ( משרות 2ממונה על עד 
עוסק בהדרכה כעיסוק עיקרי במכון המדריך מתמחים 

 .פזיותרפיסטים
 מדריך קליני 3-4

 פזיותרפיסט יחיד במוסד 2-3 .אפסיכיאטרי רמה אחת נוספת לדרגת השי/במוסד גריאטרי
ומרמה , שנתיים, 2 לרמה 1מרמה : זמן השהייה ברמות הגמול יהיה

 כרמה 2פזיותרפיסט אקדמאי ידורג ברמת גמול .  שנים3, 3 לרמה 2
 .תחילית

 פזיותרפיסט 1-3

אחד מזה של התפקיד יהיה מתח רמות הגמול של הסגן נמוך ב,  כאשר יקבע בתקן תפקיד של סגן לתפקיד ניהולי-סגנים 
 ).אלא אם צוין אחרת(הניהולי 

 ".מרכז בכיר"ו" מרכז"הינן מכסות כוללות לתפקיד , מכסות התחומים שפורטו לעיל** 
בהתאם לקריטריון " מרכז בכיר"ו" מרכז"ניתן לקבוע תפקיד אחד בלבד של , לכל תחום מהתחומים המפורטים לעיל

 .ולמכסה המאושרת
 )14/עג ))(1.12.2009(ע " אלול התשב ב"מיום י: תחולה (

23.190 - 23.191
  בדירוגים המקצועיים קביעת דרגה והתקדמות בדרגה בעיסוקים מסוימים- 23פרק 

___________________________________________________________________________
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 העיתונות וההוראה, המשפטים,  משרות במקצועות החברה והרוח- 23.2
 

 משרות בדירוג האקדמאים במדעי 23.21
 משרות בדירוג 23.22/ רה והרוח החב

 משרות בדירוג העיתונאים 23.23/ המשפטנים 
 23.25/  משרות בדירוג עובדי הוראה 23.24/ 

 משרות בדירוג העובדים הסוציאליים
 

  משרות בדירוג האקדמאים במדעי החברה והרוח- 23.21
 

23.210 
 ;24.248וח מובא בפסקה פירוט העובדים המדורגים בדירוג האקדמאים במדעי החברה והר )א(
 ;22.017 למעט פסקה 22.01 ראה סעיף -כללים לקידום בדרגה  )ב(
 .12.419 ראה פסקה -דירוג עובד שנבחר במכרז פנימי או פומבי  )ג(
 

23.211 
 רגה במסגרת מתח דרגות שנקבעו למשרות בתקןקביעת דרגה וקידום בד

 ;35-37של המשרות בדירוג זה הוא  התחילי מתח הדרגות  )א(
 ;)ג(-ו) א(11.131בהתאם לפסקה  יהיה 35-37במסגרת מתח הדרגות ושנות הניסיון השיבוץ  )ב(

  )8/עב(
פרקי השהייה בדרגה הנדרשים לצורך ההתקדמות בדרגה במסגרת מתח הדרגות שנקבע למשרות  )ג(

 :בתקן הם כדלקמן
 ;35 לאחר שהייה של לא יותר משנה אחת בדרגה - 36 לדרגה 35מדרגה  .1
 ;36יים בדרגה  לאחר שהייה של לא יותר משנת- 37 לדרגה 36מדרגה  .2
 שנתיים בדרגה בתוך מתח הדרגות ושלוש שנים עד לדרגת השיא של - ומעלה 37מדרגה  .3

 .המשרה
 ))1.1.1994(ג "ז בטבת התשנ"י: תחולה(
 )20/שס(

בהסכמת הסתדרות האקדמאים במדעי החברה והרוח רשאי המעסיק לעכב את הקידום בדרגה  )ד(
 .לפי הכללים המפורטים לעיל
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 הפסיכולוגים בעלי תואר שני ושלישיתפקוד 

 :מסלול מקצועי כללי חל על פסיכולוגים המועסקים בשירות הציבורי )א(
,  יפו-אביב-תל, שלוש הערים הגדולות ירושלים,  בישראלמרכז השלטון המקומי, שירות המדינה

 . לארץ ישראל וקופת חוליםהסוכנות היהודית, וחיפה
 

  המשרה תואר      הדרגה       והערותהגדרות                             
הרשום בפנקס .) א.מ (שניפסיכולוג בעל תואר . 1

מתמחה מתחיל בדרגה . 37הפסיכולוגים מתחיל בדרגה 
38; 

לצורך קידום במתח דרגות תובא בחשבון תקופת עבודה . 2
 קבלת התואר השני בארץ או לאחרקודמת במקצוע 

כן תובא בחשבון תקופת שהייה בדרגה . לארץ-בחוץ
 . ומטה 37

  פסיכולוג 37-39

  מומחה פסיכולוג  39-40 .הפסיכולוגיםפי החוק והתקנות או חבר סקציה בהסתדרות -על
ידי הסתדרות - עלככזההמוכר , פי החוק והתקנות- מדריך עלפסיכולוג

 הקידום. ל"הפסיכולוגים או מי שממלא את התנאים לקבלת הכרה כנ
וזאת על ,  שנות ניסיון אחרי הזכאות לתואר מדריך4 לאחר 42לדרגה 

 . להלן) ג( בנסמן 1'  מסבהערהאף האמור 

  מדריך פסיכולוג 40-42
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 :הערות
למעט .) א.מ( חובותיו לתואר שני כלפסיכולוגיה אשר סיים את ב.) א.ב( תואר ראשון בעל .1

 ; כמתמחה זמני37ידורג בדרגה ) תזה(עבודת הגמר 
בפסיכולוגיה המועסק כפסיכולוג והממשיך את לימודיו .) א.ב( בעל תואר ראשון עובד .2

.   בדירוג האקדמאים במדעי החברה והרוח35-37מדורג במתח דרגות .) א.מ( שני לתואר
לאחר שהייה של לא . 36 מועלה לדרגה 35 של לא יותר משנה אחת בדרגה שהייהלאחר 

  ;37 מועלה לדרגה 36 בדרגה משנתייםיותר 
.)  א.מ( ולא קיבל תואר שני שירותאשר השלים שלוש שנות .) א.ב(עובד בעל תואר ראשון  .3

 נציב  וללא צורך באישורהעובדיםללא התייעצות מוקדמת עם נציגות ,  יפוטר מעבודתו-
,  במקרים מיוחדים. אחריםשירות המדינה או בהסכמת הנהלת המוסד במוסדות ציבור 
 במדעי החברה האקדמאיםבהסכמה בין המעסיק לבין חטיבת הפסיכולוגים בהסתדרות 

 כפי שיוסכם בין  נוספתניתן להאריך את תקופת שירותו של עובד כזה לתקופה , והרוח
 .הצדדים

 ))1.1.1994( ג" בטבת התשנז"י: תחולה(
למעט  (הציבורי מינהלי חל על תפקוד הפסיכולוגים בעלי תואר שני ושלישי בשירות מסלול )ב(

-תל, ירושלים,  ושלוש הערים הגדולותמרכז השלטון המקומי המקומיות שבמסגרת יותהרשו
 ).יפו וחיפה-אביב

 

  המשרה תואר     הדרגה  והערות הגדרות                            
 בהן קיימות מעל שלוש משרות שלמות של ביחידות. 1

תיקבע משרה אחת בתקן בדרגה ,  מלבד המנהלפסיכולוגים
 שלוש משרות שלמות כלמתוך ,  כפסיכולוג אחראי39-40

 ;של פסיכולוגים
 .  או ממונה על פסיכולוג אחרעבודהפסיכולוג יחיד במקום . 2

  אחראי פסיכולוג 39-40

  ראשי פסיכולוג  39-40 .פסיכולוגים משרות שלמות ויותר של 2 יחידה הממונה על מנהל
  מחוזיפסיכולוג  39-41 
 משרות שלמות לפחות 5מנהל או מרכז יחידה הממונה על . 1

 ;של פסיכולוגים
בה מתקיימות לפחות שתי , אינטרדיסציפלינריתמנהל יחידה . 2

 אינטגרציה  תשמטרתה יציר) מקצועות(לינות דסציפ
, בה שתי משרות שלמות של עובדים מקצועיים, טיפולית

 ;למעט המנהל
 כללי הממונה על שני חוליםפסיכולוג ראשי בבית . 3

 .פסיכולוגים

  בכיר פסיכולוג  40-41ב

 משרות שלמות לפחות 9 על הממונהמנהל או מרכז יחידה . 1
 ;של פסיכולוגים

 כללי הממונה על שלושה חוליםולוג ראשי בבית פסיכ. 2
 .פסיכולוגים לפחות

  בכיר א פסיכולוג 40-42

) מקצועות (דיסציפלינות יחידה אינטרדיסציפלינרית בה לפחות שתי מנהל
 של שלמותבה לפחות שלוש משרות , שמטרתה יצירת אינטגרציה טיפולית

 .למעט המנהל, עובדים מקצועיים

 יר אא  בכפסיכולוג  42-44

 פסיכולוג איננו מנהל שירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות אם
ידורג ,והפסיכולוג הארצי נקבע על ידו כאחראי על הפסיכולוגים

בתחולה מיום . ( אישית45 תקנית ובדרגה 42-44 הארצי בדרגה הפסיכולוג
 .44 הנהוג לדרגה מ" לאחר הפז- 45 לדרגה הקידום) 1.1.1997

42-44 
)45 

 )אישית

  ארצי פסיכולוג
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 :הערות )ג(
ל כפוף להוראות בדבר קידום בדרגה של "הקידום בדרגה במסגרת מתח דרגות בתפקוד הנ .1

 ;עובדים בעלי תואר שני ושלישי
לדרגה אישית מעל לדרגת התפקוד , בכל משרה, זכאי) דוקטור(עובד בעל תואר שלישי  .2

 ;)1.1.1997בתחולה מיום ). (46למעט קידום לדרגה (
למתח דרגות הגבוה ממתח  ) א(נסמן (פסיכולוג הזכאי לפי תפקודו במסלול המקצועי  .3

 יקודם בדרגה לפי המסלו ל -) ב(נסמן (הדרגות לו היה זכאי לפי תפקודו במסלול המנהלי 
 ;המקצועי

ידי המנהל הישיר כאחראי -בכל מקום שמנהל יחידה איננו פסיכולוג והפסיכולוג נקבע על .4
 ;תיקבע דרגתו של אותו אחראי כדרגת מנהל יחידה לפי תפקוד זה, יםעל הפסיכולוג

בכל מקום שדרגת הפסיכולוג הממונה ביחידה נקבע לפי מספר הפסיכולוגים הכפופים לו  .5
 ; ייחשבו גם פסיכולוגים המועסקים על חשבון תקציב של קרן ציבורית כעובדי תקן-

דרגה תקנית אחת מתחת לדרגה יהיה הסגן זכאי ל, בכל מקום בו הוגדרה משרת סגן .6
 .התקנית של הפסיכולוג הממונה עליו

 ))1.1.1994(ג "ז בטבת התשנ"י: תחולה(
 )38/סא(

 
23.213 

הממשלה וביחידות  במשרדי פניםלביקורת קריטריונים להגדרת רמות התפקוד של עובדי היחידות 
 הסמך

 נקבעו הסמך במשרדי הממשלה וביחידות מבקרי הפנים אפיון והגדרת רמות התפקוד של לצורך )א(
 :הגורמים הבאים

 ;ביחידת סמך/מספר העובדים במשרד .1
 ;יחידת הסמך/היקף התקציב של המשרד .2
 ;םמספר עובדי יחידת ביקורת הפני .3
 ;שרד שותף בהנהלתםמתוקצבים או שהמ, הפעלת ביקורת על גופים נתמכים .4
 ;טיפול בפניות הציבור .5

על הוצאת כספי תמיכה , ל"פי הנחיית השר או המנכ-הכוונה להפעלת ביקורת על: הערה
א ו  , או השתתפות בתקציב של גופים ממשלתיים אחרים, שהועברו מהמשרד לגופים נתמכים

 .ביקורת על גופים אחרים שהמשרד משתתף בניהולם או במימונם
 : לפי החלוקה הבאה) 100%מתוך (ורמים הללו נקבע המשקל היחסי לכל אחד מהג .6

 מספר העובדים  40%
 היקף התקציב  30%
 םמספר עובדי יחידת ביקורת הפני 15%
 גופים חיצוניים מבוקרים  10%

 טיפול בפניות הציבור   5%
_____  

  כ"סה 100%
 
התפקיד מספר אחוזים יקבל , הבנויים ממספר רמות, בשלושת הגורמים הראשונים )א

 .כאשר הרמה הבכירה תזכה למרב האחוזים, פי רמתו בגורם-על
, יקבל התפקיד את מספר האחוזים של הגורם) ללא רמות(בשני הגורמים האחרים  )ב

רמת , לסיכום. אם יימצא כי הפונקציה המאפיינת את הגורם אכן מבוצעת כנדרש
 :ריטריוניםפי שני סוגי הק- תיקבע עלםמבקר הפנילהתפקוד של 

 
 )כמותי(קריטריון מדיד 

 מספר עובדים היקף תקציב
 קריטריון שאינו כמותי

 . אם בכלל-היקף וגודל הגופים החיצוניים המבוקרים 
 .ביצוע הפונקציה של טיפול בפניות הציבור-ביצוע או אי
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 :להלן חלוקת שלושת הגורמים לרמות.  7  

 )40% (יחידת סמך/ מספר העובדים במשרד)א
  עובדים200 עד      10%
  עובדים   500 - 201      20%
  עובדים 1,000 - 501      30%
  ויותר עובדים 1,001      40%

 שקליםבמיליוני ) 30%( היקף התקציב )ב
  500 עד      15%
20%      501 - 1,000    
25%      1,001 - 2,500   
  ויותר 2,501      30%

 )15% ( הפניםפר עובדי יחידת ביקורת מס)ג
  עובדים 4 - 2     10%
  עובדים ויותר 5     15%

 םפי סיכום האחוזים בגורמי ההערכה החדשים נקבעו שתי רמות תפקוד של מבקר הפני-על
 :במשרדים וביחידות הסמך

 )םביקורת פני( מנהל תחום -פנים מבקר -) 75%עד (' רמה א
 ר " מח40-42מתח דרגות 

 )םביקורת פני('  מנהל אגף א- פנים מבקר - ) ויותר75%(' רמה ב
 .ר" מח41-43מתח דרגות 

דרישות המשרה יפורסמו בתיאור התפקיד . םלוח תפקוד של עובדי היחידות לביקורת פנילהלן  )ב(
 .הארצי

 
 / המשרה מדדים לקביעת

 לקידום במשרה
 תואר המשרה הדרגה והדירוג

בדרגת שהייה של  שנ תיים לפחות .1
 ;השיא שלך ה משר ה

שתי  חוות  ד עת טובות והמל צת . 2
 ;ממונה

מעבר  קורסים בתחומי . 3
הליבה  של המ שרה ב היקף /העיסוק

 .  שעות ל פח ות40של 

ביקו רת (ראש ענף  ר  " מח37-39  
 )םפני

ביקורת (מרכז  ר  " מח38-40  
 )פנים

 אחראי על תחום  נושאים או אחראי 
 . ג יאוגרפימרחב/על תחום

ביקורת (מרכז בכיר  ר  " מח39-41 
 )םפני

סגן מבקר (ממונה  ר  " מח39-41  ) . 'רמה א(ביחידת ביקורת 
 )פנים

מב קר (מנהל תחום  ר  " מח40-42 ) . 'רמה א(ביחידת ביקורת 
 )פנים

סגן (מנהל תחום  ר  " מח40-42  ). 'רמה ב(ביחידת ביקורת 
 )מבקר פנים

'   ל אגף  אמנה ר  " מח41-43  ). 'רמה ב(ביחידת ביקורת 
 )ם פנימבקר(

 ))5.5.2013(ג "ה בא ייר התשע"כ: תחולה(
 )6/עד(

 :הערות
 , והמדורגת בדירוג המינהליפניםכל משרה פנויה או העומדת להתפנות בנושא ביקורת  .1

 ;עי החברה והרוחתומר לדירוג האקדמאים במד
חוק הביקורת הפנימית  הוראות  בדבר פעולות יחידות הביקורת במשרדים מפורטות ב .2

 ;1992-ב"התשנ
ים בין המשרדים לבין לוח זה משמש בסיס לשיוך המשרות לרמות ולסוגים במסגרת הדיונ .3

או /אין בלוח זה כדי לקבוע באופן אוטומטי רמה של משרה ו. נציבות שירות המדינה
 .יצירת משרה במדרג
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23.214 
 מינהל מנתחי מערכות תפקוד

 תואר המשרה הדרגה  והדירוג מדדים לקביעת המשרה דרישות המשרה
 יאושרו ולא יאוישו משרות לא -

כל . יהמינהלכאלו בדירוג 
משרה מתפנה תוגדר ותתופקד 
מחדש במסגרת רמות התפקוד 

 . להלןהמפורטותהאקדמיות 

  מינהלי13-15
 
 
 

 מערכות בוחן
 מינהל 

במד עי .) א.ב(תואר ראשון : השכלה
מינהל  (במדע  המדינה ,  החברה
, במינהל  עסק ים, בכלכל ה, )ציבורי

 אוב סטטיסטיקה  , במשפ טים
 סיום קו רס: ה כשרה. בפסיכולוגיה

 ידי גוף -ניתוח מערכות הנערך על
 להוראות  פסק ה בהת אםניסיון . מוכר

11.131. 

 מערכות  מנתח ר "מח  34-37 -
 מינהל

בנוסף  : הכשרה.  ל"כנ: השכלה
 סיום השתלמ ויות - לעיל לאמור

מ ח שוב , מינהל,  בנושא ארגון
. רשומ ות, מ"בנא,  ומשאבי אנוש

ניסיון בהתאם להוראות פסקה  
11.131. 

  משרה א חת   על  כל. 1
      לפחות  של מנתח   

ניתן ,       מערכות מינהל
      לקבוע מ שרה של   

 ;      ראש ענף
מנתח  מע רכות מינהל . 2 

 .       יחיד במקום עבודתו

ניתוח ( ענף ראש   ר"מח  35-38
 ) מערכות מינהל

 מנתחי מערכות 1-2 על ממונה
 . מינהל מקצועיים

 מחלקה מנהל    ר"מח 37-39
ניתוח מערכות (

 ) מינהל
 בה אושרה משרה של ביחידה
 .ממונה

ממונה  סגן   ר"מח 37-39 
ניתוח מערכות (

 )מינהל

 בנוסף: הכשרה. ל"כנ: השכלה
 :לעיללאמור 

 יחידותסיום קורס לממונים על . א
  גוף ידי-על הנערךניתוח מערכות 

 ;מוכר
 עידודסיום קורס   שיטות שכר  . ב

 . ומחקריעבודה
 פס קה בהתאם להוראות : ניסיון

11.131. 

 מנתחי מערכות 3 על ממונה 
 .  ומעלהמקצועייםמינהל 

ניתוח  (ממונה   ר" מח38-40
 ) מערכות מינהל

 )16/עד(
 

 : הערות
 ; בעל תואר בהנדסת ייצור ידורג בדירוג המהנדסים בדרגה מתאימה כאמור לעיל.  1
ים במסגרת הדיונים בין המשרדים לבין נציבו ת לוח זה משמש בסיס לשיוך המשרות לרמות ולסוג.  2

 .או יצירת משרה במדרג/אין בלוח זה כדי לקבוע באופן אוטומטי רמה של משרה ו. שירות המדינה
 ))1.1.1988( ח "א בטבת הת שמ"י: תחולה      (

 
23.215 

 תפקוד האחראים לנושא הרווחה )א(
 רמת התפקוד תואר המשרה הדרגה והדירוג

 ) רווחה( תחום  מנהל ר" מח40-42
 

 1 רמה

  2 רמה ) רווחה( בכיר מרכז  ר" מח39-41

  3 רמה ) רווחה (מרכז  ר" מח38-40
 

 הבריאותידי מערכת -על,  החולים הממשלתיים מסלולי הקידום נקבעים ומפורסמיםבבתי )ב(
 ;בנציבות שירות המדינה

 הביטחון ונה על מערכת ידי הממ-על,  הביטחון מסלולי הקידום נקבעים ומפורסמיםבמערכת )ג(
 ;בנציבות שירות המדינה
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 :הערות )ד(
 ; 11.131 ראה פסקה - השכל ה וניסיון דרישות .1
בעת כניסת  (פעם אחת  המתאימים נציבות שירות המדינה חלה רק במבחנים העמידה  חובת .2

 ;)לשירותהעובד 
חייב ל סיימו במהלך  שנת  ,  נכנסהוא אשר טרם סיים את הק ורס הנדרש לד רגה אליה עובד .3

 ;עבודתו הראשונה
כאשר הניסיון ,  הגבוהה יותרלדרג ה מדרגה  לדרגה מותנה במילוי אחר הדרישות הקידום .4

 ; וביעילותו בעבו דה של העוב ד בה תק דמותו בהתח שב  ,   בתפק יד  הנ דוןהנדרש לדרגה  האמורה הוא 
הכשרות מקבילות הנערכות  . המדינה המפורטות לעיל יהיו מטעם נציבות שירות ההכשרות .5

 ; שירות המדינה בנציבותוחהו ורהש כלה,   ב כיר  הדר כ האג ףידי -ידי גופים אחרים יאושרו על-על 
יקף של    לסיום קורסים מקצועיים בהבהתחייבות לדרגת  השיא במתח הדרגות יותנה קידום .6

השכ ל ה , ידי אגף ב כיר הדרכה- שיפורסם ע לכפי,  ש עות בתחום זכויות פרט וטיפול בפרט200
 .ורווחה בנציבות שירות המדינה

 ))17.12.2012(ג " בטב ת התשע'ד: תחולה(
  )42/נו)(16/דע(
 

  משרות בדירוג המשפטנים- 23.22
 

23.220 
 ;24.253 מובא בפסקה  או הפרקליטיםפירוט העובדים המדורגים בדירוג המשפטנים )א(
 .22.017 למעט פסקה 22.01 ראה סעיף -כללים לקידום בדרגה  )ב(
 

23.221 
 המשרה התחילית בדירוג המשפטנים )א(

 ;הדרגה התחילית בדירוג המשפטנים תהיה דרגה ב .1
 . עוזר ראשי- ותואר המשרה 2א-מתח הדרגות של המשרה התחילית יהיה ב .2

 המשרה התחילית בדירוג הפרקליטים או הסנגורים הציבוריים )ב(
 ;גה התחילית בדירוג הפרקליטים או הסנגורים הציבוריים תהיה דרגה בהדר .1
 . עוזר סגן בכיר- ותואר המשרה 3א-מתח הדרגות של המשרה התחילית יהיה ב .2

 
23.222 

 שהייה בדרגה
 בדירוג המשפטנים או הפרקליטים או רגיל בדרגה הכלולה במתח דרגותהשהייה המשך  )א(

העלאה לדרגת השיא של המשרה אחרי שהייה של ;  דרגה שנתיים בכל:הסנגורים הציבוריים
 ;שלוש שנים בדרגה שלפניה

אשר שהה שלוש שנים בדרגתו  או לפרקליט או לסנגור ציבורי על תוספת שהייה בדרגה למשפטן  )ב(
 ;25.311 ראה פסקה -) לרבות דרגה אישית(

יוכל  ,  תפקידים מקבילים במתח דרגות זההאו 2א-עוזר ראשי בדירוג המשפטנים במתח דרגות ב )ג(
הוועדה .  לאחר שהייה של שלוש שנים בדרגה שלפניה כדרגה אישית3אלהתקדם לדרגה 

 ;מ בהתאם לכללים"מ בכל משרד מוסמכת לאשר קיצורי פז"המשרדית לקיצורי פז
תפקידים מקבילים א ו   3א-עוזר  סגן  בכיר ב דירוג  הפרקליטים או  בדירו ג  סנג ורים ציבוריים  במתח דרגות  ב  )ד(

.    לאח ר שהייה  של  של וש ש נים בדר גה  שלפניה כד רגה  אישית4איוכל  להתקדם לדר גה , במתח דרגות  זה ה
 .לכללים מ  בהתאם"מ  מוסמכת לאשר קיצורי פז" הוועדה המשרד ית לקיצורי פז

 )16/עד(
 

23.223 - 23.225 
 פסקאות מבוטלות

 )15/סז(
 

  משרות בדירוג העיתונאים- 23.23
 

23.230 
 ;24.252פירוט העובדים המדורגים בדירוג העיתונאים מובא בפסקה  )א(
 ;22.017 למעט פסקה  22.01 ראה סעיף -כללים לקידום בדרגה )ב(
 .12.419 ראה פסקה -דירוג עובד שנבחר במכרז פנימי או פומבי  )ג(

17.9.2014 
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23.231 
 קביעת דרגה וקידום בדרגה במסגרת מתח דרגות שנקבעו בתקן

 ;35-37מתח הדרגות התחילי של המשרות בדירוג זה הוא  )א(
-ו ) א(11.131בהתאם לפסקה  יהיה 35-37במסגרת מתח הדרגות ושנות הניסיון השיבוץ  )ב(

 :)ג(
 )8/עב(

פרקי השהייה בדרגה הנדרשים לצורך ההתקדמות בדרגה במסגרת מתח הדרגות שנקבע  )ג(
  :למשרות בתקן הם כדלקמן

  ;35לאחר שהייה של לא יותר משנה אחת בדרגה  - 36 לדרגה 35מדרגה 
 ;36 לאחר שהייה של לא יותר משנתיים בדרגה - 37גה  לדר36מדרגה 
 שנתיים בדרגה בתוך מתח הדרגות ושלוש שנים עד לדרגת השיא ש ל  - ומעלה 37מדרגה 
 .המשרה

רשאי המעסיק לעכב את הקידום בדרגה לפי , בהסכמת איגוד העיתונאים בשירות הציבורי )ד(
 .הכללים המפורטים לעיל

 ))1.1.1994(ג "ז בטבת התשנ"י: תחולה(
 

  משרות בדירוג עובדי הוראה- 23.24
 

23.240 
 ;24.254פירוט העובדים המדורגים בדירוג עובדי ההוראה מובא בפסקה  )א(
 .22.017 למעט פסקה 22.01 ראה סעיף -כללים לקידום בדרגה )ב(
 

23.241 
 .וג עובדי ההוראה נקבעת בהתאם להשכלתו של העובדהדרגה בדיר

 
  משרות בדירוג העובדים הסוציאליים- 23.25

 
23.251 

 ;24.251פירוט העובדים המדורגים בדירוג העובדים הסוציאליים מובא בפסקה  )א(
 .22.017  למעט פסקה22.01 ראה סעיף -כללים לקידום בדרגה  )ב(
 

23.252 
פי החלטות הוועדה  -רשימת התארים המוכרים לצרכי שכר לדירוג העובדים הסוציאליים על )א(

  .  במשרד האוצראגף הממונה על השכרמפורסמת באתר האינטרנט של , הבינמוסדית
תואר שני בעבודה סוציאלית שנלמד במסגרת תוכנית הסבה לעבודה סוציאלית יוכר לצורכ י  

ובלבד שלימודי ההשלמה , אף אם התואר הראשון של העובד איננו מוכר לצרכי שכר, שכר
ההלטה זו תקפה לגבי . לתואר ראשון בעבודה סוציאלית יהיו בנוסף ללימודי התואר השני

 ;ות מוכרות בארץתארים שנלמדו באוניברסיטא
 )) 1.9.2015(ה " ז באלול התשע"מיום י: תחולה(

ידי הוועדה הבינמוסדית זכאי לתוספת -עובד סוציאלי בעל תואר שני שהוכר לצרכי שכר על )ב(
 ; משכרו המשולב7%של 

ידי הוועדה הבינמוסדית זכאי -עובד סוציאלי בעל תואר שלישי שהוכר לצרכי שכר על )ג(
 ;ב משכרו המשול10%לתוספת של 

 .התוספות הנזכרות בפסקה זו נחשבות כמשכורת לכל דבר ועניין )ד(
 )12/עה)()7/עו(

 
23.253 

 ותק
או , ורך חישוב הוותק תילקח בחשבון כל תקופת עבודה במקצוע לאחר קבלת התוארלצ )א(

 ;לארץ ואצל כל מעסיק שהוא-בין בארץ בין בחוץ, הכשירות
 -שנתי שכלל שנת התמחות בשכר -עובד אשר סיים את לימודיו לתואר ראשון במסלול ארבע )ב(

 .תיראה שנה זו כשנת ותק לכל דבר ועניין
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23.254 
 רץמסלול נמ

 % 50אשר ,  עובד סוציאלי במשרה מלאה או חלקית-פירושם " עובד בטיפול ישיר"או " עובד"בפסקה זו 
 .לפחות משעות עבודתו מוקדשות לטיפול בפונים

לעבוד בטיפול ישיר , בהתאם להסדרים הקיימים, בכתב, או יתחייב בעתיד, עובד אשר התחייב בעבר )א(
תק והוא יהיה זכאי לכל התשלומים הצמודים לשנת במשך שנתיים רצופות יקודם בשתי שנות ו

 ;הוותק אליה קודם
יחולו , השלים כבר שתי שנות עבודה בטיפול ישיר, עובד אשר לפני שחתם לראשונה על התחייבות )ב(

 ;לעיל אם יתחייב לעבוד בטיפול ישיר במשך שנה אחת בלבד) א(עליו הוראות נסמן 
ישולב במסלול הנמרץ ויקודם בשתי שנות , אליתהשלים העובד חמש שנות עבודה בעבודה סוצי )ג(

 ;גם ללא התחייבות מצידו, ותק
ימשיך לשהות במסלול הנמרץ בתנאי שיתחייב לשנה נוספת , השלים העובד שתי שנות התחייבות )ד(

 ;עד שישלים חמש שנות שירות בטיפול ישיר, וכן הלאה ברציפות
פת התחייבותו יהיה חייב להחזיר לא עמד עובד בהתחייבותו לעבוד בטיפול ישיר במשך תקו )ה(

את ההפרש שבין כל הסכומים שקיבל עקב שילובו במסלול הנמרץ לבין , למעסיק שממנו פרש
 .הסכומים שהיה מקבל אילו לא שולב במסלול זה

 )6/נא(
 

23.255 
 :23.254לעניין הפסקה 

עובד שהפסיק לעבוד בטיפול ישיר במשך תקופת התחייבותו בנסיבות המזכות אותו בפיצויי  )א(
 -או המזכות אותו בגמלאות , ר" או הוראות התקשיחוק פיצויי פיטוריםפי הוראות -פיטורים על
 ;ת הסכומים האמורים לעילפטור מהחזר

ועבר תוך תקופת התחייבותו לתפקיד אחר אצל אותו , עובד שעבד יותר משנתיים בטיפול ישיר )ב(
פי בקשת -על, או עבר למעסיק אחר בכל תפקיד שהוא, ללא התנגדות כדין של המעסיק, מעסיק

 ; פטור מהחזרת הסכומים האמורים לעיל-המעסיק הקודם 
חופשת , דמי לידה, חופשת לידה שמשתלמים בגינה, רות מילואים פעילעבודה בגין שי-תקופת אי )ג(

עבודה שמשתלמת בעדה לעובד משכורת -מחלה בתשלום דמי מחלה מלאים וכן כל תקופת אי
 ממשכורת 75%או תשלום בשיעור , או תשלום ממוסד ממלכתי בשיעור משכורת מלאה, מלאה

 לא תחשב כאי מילוי התחייבות העובד -מלאה בגין תאונת עבודה או פגיעה מפעולות איבה 
 ;ותיראה כאילו עבד העובד בה בטיפול ישיר כפי שהתחייב

רשאי לעבור במשך התקופה פעם אחת לעבודה , עובד שהתחייב לעבוד שנתיים בטיפול ישיר )ד(
בתנאי שישלים שנת עבודה רצופה אחת , בטיפול ישיר אצל מעסיק אחר שהוראות אלו חלות עליו

 ;אין לראות בכך אי מילוי התחייבותו. המעסיק הראשוןאצל , לפחות
לרבות חופשת , עד שנה אחת(עבודה בגין חופשה ללא משכורת של עובדת לאחר לידה -תקופת אי )ה(

לא תיחשב לאי מילוי , וכן תקופת מחלה בעדה משתלמים לעובד דמי מחלה חלקיים, )לידה
  .ת אי העבודה כאמור לעילתקופת ההתחייבות תוארך בזמן השווה לתקופ. ההתחייבות

 )6/נא(
 

23.256 
של עובד  , כאמור לעיל, כדי להסיר ספק מובהר בזאת כי מעסיק אינו רשאי לסרב לקבל התחייבות )א(

 ;המועסק בטיפול ישיר או שהתקבל לעבודה בטיפול ישיר
 תופחת לו שנת ותק -שבתוך תקופת התחייבותו עבר לעבוד בתפקיד שאינו בטיפול ישיר עובד  )ב(

  .אחת
 )6/נא(

 
23.257 

 עובד בלתי כשיר לעבודה סוציאלית
שלמת שאינה במקצוע העבודה הוראות פסקה זו חלות על עובדים בעלי השכלה אקדמית מו

 ;"עובד אקדמי"-  להלן-המועסקים בטיפול ישיר , )בלתי כשירים(הסוציאלית 
, עובד אקדמי אשר הסכים לעבור קורס הסבה לעבודה סוציאלית והתחייב לעבוד בטיפול ישיר )א(

אי לקידום בשנת ותק אחת  יחולו עליו הוראות אותה פסקה והוא יהיה זכ, 23.254כאמור בפסקה 
 ;בלבד
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זכאי לקידום בשתי שנות ותק מאותו  , ל אשר סיים את מחצית תקופת קורס ההסבה"עובד כנ )ב(
 ;ין שתי השנים האמורותיתבוא במנ, לעיל) א(שנת הוותק הנזכרת בנסמן . מועד

או נכשל עובד אשר מסיבה כל שהיא הפסיק את לימודיו , לעיל) ב(-ו) א(למרות האמור בנסמנים  )ג(
משכורתו תיקבע כאילו לא שולב במסלול , יוצא מן המסלול הנמרץ, בקורס להסבה מקצועית

  ;23.254נמרץ והוא יהיה חייב להחזיר סכומים שקיבל כאמור בפסקה 
, ל בעל השכלה אקדמית מושלמת אשר סיים קורס הסבה מקצועית לעבודה סוציאלית"עובד כנ )ד(

 ;מיום קבלת התואר הראשון, לארץ-בארץ ובחוץ,  לפי כל שנות עבודתונחשב ותקו
 ;תקופת הלימודים בקורס להסבה מקצועית נחשבת לצורך הוותק לכל דבר ועניין )ה(
עובד אקדמי המועסק במשרה שלמילויה לא נדרשת כשירות בעבודה סוציאלית ואשר עבודתו  )ו(

וכמו כן ) כגון קציני מבחן(וי תפקידו מחייבת קורס הכשרה נוסף להשכלתו האקדמית לצורך מיל
 .ישולב בטבלת המשכורת כאילו היה עובד כשיר, התחייב לעבוד בטיפול ישיר

 )6/נא(
 

23.258 
 רמה תפקודית

צוע ובהתאם לרמות התפקודיות משכורת העובדים הסוציאלים משתלמת לפי שנות ותק במק
 :המפורטות להלן

                                           התפקיד    הרמה מ לקידום"     הפז
 יאחרי שנה 

 אחרי שנתיים ט
 ; עובד סוציאלי נוער ונערה במצוקה, עובד סוציאלי ט-יא

 אחרי שנה ט
 אחרי שנתיים ח

עובד ; עובד סוציאלי מרחבי; סוציאלי לזקןעובד ; עובד סוציאלי מיון ואבחון ח-י
 עובד סוציאלי ; )להלן) א(ראה הערה (סוציאלי קהילתי 

עובד ; עובד סוציאלי גמילה מאלכוהול וסמים; ח כללי"עצמאי במחלקה בבי
משרד עובד סוציאלי יחידי בתחנה לבריאות הנפש ב; סוציאלי יחידי

 ;עובד סוציאלי קליטת עליה; בריאותה
 אחרי שנתיים ח
 אחרי שנתיים ז

 ;פקיד סעד;  קצין מבחן ז-ט

 אחרי שנתיים ז
 אחרי שלוש ו

במוסד , עובד סוציאלי יחידי במוסד אשפוז; )להלן) ו(ראה הערה (מרכז נושא  ו-ח
שירות טיפול (י "אחראי שט; אחראי מדור; לעבריינים ובמוסד למפגרים

קצין ; מרכז פרוייקט חברתי בשיקום שכונות; )להלן) ז(ראה הערה ) (יחידי
 ; )להלן) ב(ראה הערה  (מבחן בכיר 

 אחרי שלוש שנים ו
 אחרי שלוש שנים ה

 עובדים כולל 5 עד 1לשכה לשירותים חברתיים הממונה על /מנהל מחלקה ה-ז
מסמים מנהל תחנת גמילה ;  מרכז ועדת חוק ביטוח סיעוד; במערכת הבריאות

מנהל תחנת ;  מרכז אחראי לכרוניים ושיקום במערכת הבריאות; ואלכוהול
 ;)להלן) ח(ראה הערה  (מדריך ראש צוות ;  אבחון

 אחרי שלוש שנים ה
 אחרי שלוש שנים ד

 עובדים כולל 10 עד 6לשכה לשירותים חברתיים הממונה על / מנהל מחלקה  ד-ו
 ;מחוזיפקיד סעד ; מפקח מחוזי; במערכת הבריאות

 אחרי שלוש שנים ד
 אחרי שלוש שנים ג

 עובדים 29 עד 11לשכה לשירותים חברתיים הממונה על / מנהל מחלקה  ג-ה
 ; מפקח מרכז במחוז; כולל במערכת הבריאות

 אחרי שלוש שנים ג
 אחרי שלוש שנים ב

 עובדים כולל 59 עד 30לשכה לשירותים חברתיים הממונה על /מנהל מחלקה ב-ד
 ; פקיד סעד ראשי; מפקח ארצי; קצין מבחן מחוזי; הבריאותבמערכת 

 אחרי שלוש שנים ב
 אחרי שלוש שנים א

;   עובדים ומעלה60לשכה לשירותים חברתיים הממונה על /מנהל מחלקה א-ג
 ;סגן מנהל מחוז במשרד העבודה והרווחה*;מנהל שירות

 אחרי שלוש שנים א
 1אחרי שלוש שנים א

מנהל מחוז במשרד העבודה *;  )להלן) ד(ראה הערה  (ל  מנהל שירות גדו 1א-ב
 ;והרווחה

 1אחרי שלוש שנים א
 2אחרי שלוש שנים  א

 **2א-א
 

 ;)להלן) ד(ראה הערה  (סגן מנהל כללי ; מנהל אגף
  
 .1.5.2001-מ:  תחולה– 1א-רמה א ∗

 .1.1.1997-מ:   תחולה-    2רמה א **
 )20/סב(
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 הערות
 ;ך קבע מבצע עבודה ביותר מאשר תחום רשות מקומית אחתעובד מרחבי הינו עובד שדר )א(
 :קצין מבחן יוכל להתמנות לקצין מבחן בכיר לאחר )ב(

 ;שירת שלוש שנים לפחות כקצין מבחן .1
 ; שעות לימוד לפחות60עבר השתלמות מקצועית בהיקף מקצועי של  .2
 ;עמד בבחינה מקצועית בכתב בתום ההשתלמות האמורה .3
 . פנויה בתקןקיימת משרת קצין מבחן בכיר .4

להנהלה הזכות לקבוע קיום משרת סגן . סגן מנהל ידורג ברמה אחת פחות מזו של המנהל )ג(
אלא באישור הוועדה האמורה בהערה , לא ייקבע יותר מסגן אחד. בהתאם לצורכי העבודה

 ;להלן)ה(
ידי ועדה משותפת לצדדים -קביעת רמה של אגף או שירות לרמותיהם השונות תיקבע על )ד(

 ;)להלן) ה( בהערה המוזכרת(
 ישובצו באחד התפקידים 16.2.1989תפקידים שלא נזכרו בפסקה זו או שלא היו קיימים ביום  )ה(

 ;ידי ועדה משותפת לצדדים-המזכים בגמול תפקיד על
פי מפתח העקרונות המקובלים בהוראה -ההקצאה על,  איננו ממונה על עובדים-מרכז נושא  )ו(

 ;ס" בתע1.20
 ;)ס"התע(פי העקרונות שבהוראות תקנון עובדי סעד - על–) י"שט(חודי אחראי שירות טיפולי יי )ז(
בוגר קורס ,  ממונה לפחות על שישה עובדים סוציאליים במשרות מלאות-מדריך ראש צוות  )ח(

 ;ס"מדריכים וראשי צוותים עו
הכוונה למשרות מלאות או , בכל תפקיד בו מספר עובדים הוא מדד לקביעת רמת התפקיד )ט(

 . כמות של משרות מלאותמצטברות לאותה
 ))1.6.1988(ח "ח בסיון  התשמ"י: תחולה(
 )6/נא(
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  משרות במקצועות ההנדסה והמחקר- 23.3
 

 23.32/  משרות בדירוג המהנדסים 23.31
 23.33/ משרות בדירוג ההנדסאים והטכנאים 

 משרות בדירוג  23.34/ ט ''משרות בדירוג מקצ
 משרות עובדי מערכות  23.35/ עובדי המחקר 

 מידע
 

  משרות בדירוג המהנדסים- 23.31
 

23.310 
 ;24.255פירוט העובדים המדורגים בדירוג המהנדסים מובא בפסקה  )א(
 ;22.017 למעט פסקה 22.01 ראה סעיף -כללים לקידום בדרגה  )ב(
 .12.419 ראה פסקה -דירוג עובד שנבחר במכרז פנימי או פומבי  )ג(
 

23.311 
 בתקן קביעת דרגה וקידום בדרגה במסגרת מתח דרגות שנקבע למשרות

 ;35-37מתח הדרגות התחילי של המשרות בדירוג זה הוא  )א(
 ;)ג(-ו) א(11.131בהתאם לפסקה  יהיה 35-37במסגרת מתח הדרגות ושנות הניסיון השיבוץ  )ב(

 )8/עב(
דמות בדרגה במסגרת מתח הדרגות שנקבע למשרות פרקי השהייה בדרגה הנדרשים לצורך ההתק )ג(

 :בתקן הם כדלקמן
 ;35 לאחר שהייה של לא יותר משנה אחת בדרגה - 36 לדרגה 35מדרגה  .1
 ;36 לאחר שהייה של לא יותר משנתיים בדרגה - 37 לדרגה 36מדרגה  .2
 שנתיים בדרגה בתוך מתח הדרגות ושלוש שנים עד לדרגת השיא של - ומעלה 37מדרגה  .3

 .רההמש
המעסיק רשאי לעכב את הקידום בדרגה של עובד במקרים מיוחדים בהם ניתנה חוות דעת  )ד(

הסתדרות המהנדסים רשאית גם  .שלילית על העובד או שננקטו בקשר אליו בירורים משמעתיים
 .היא לבקש עיכוב קידום בדרגה של עובד

 )20/שס(
 

 
  משרות בדירוג ההנדסאים והטכנאים- 23.32

 
23.320 

 ;24.256ירוט העובדים המדורגים בדירוג ההנדסאים והטכנאים מובא בפסקה פ )א(
 ;22.017 למעט פסקה 22.01 ראה סעיף -כללים לקידום בדרגה  )ב(
 .12.419 ראה פסקה -דירוג עובד שנבחר במכרז פנימי או פומבי  )ג(

 )14/עא(
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___________________________________________________________________________

19.1.2012 https://www.prisha.co.il/



 
23.321 

  שנקבע למשרות בתקןמתח דרגותקביעת דרגה וקידום בדרגה במסגרת 
 :35-37הוא מתח הדרגות התחילי של המשרות בדירוג זה  )א(
 ;)ג(-ו) א(11.131יהיה בהתאם לפסקה תחילי הדרגות ה במסגרת מתח שנות הניסיוןשיבוץ וה )ב(

 )8/עב(
במסגרת מתח הדרגות שנקבע למשרות  ,  לצורך התקדמות בדרגהפרקי השהייה בדרגה הנדרשים )ג(

 :הם כדלקמן,  בדירוג זה בתקןהמדורגות
 ;35 לאחר שהייה של לא יותר משנה אחת בדרגה - 36 לדרגה 35מדרגה  .1
 ;36 לאחר שהייה של לא יותר משנתיים בדרגה - 37 לדרגה 36מדרגה  .2
לדרגת השיא של   שלוש שנים עד שנתיים בדרגה בתוך מתח דרגות ו- ומעלה 37מדרגה  .3

  .המשרה
קידומו בדרגה במקרים  לעכב את, רשאי מנהל יחידה בה מועסק עובד, למרות האמור לעיל )ד(

שלילית או שמתקיימים בקשר אליו בירורים  מיוחדים בהם קיימת לגבי העובד חוות דעת
 ם בדרגה של חילוקי דעות עם הסתדרות ההנדסאים בקשר לעיכוב קידו אם יתגלעו. משמעתיים

 ;06.22יופעלו הוראות סעיף , עובד כאמור לעיל
אם היו קיימות דרישות מיוחדות לצורך התקדמות בדרגה , לעיל) ג(-ו) ב(על אף האמור בנסמנים  )ה(

 יותנה הקידום מדרגה לדרגה במסגרת מסלול  - תפקיד מסוים בעת שיבוץ עובד במשרה במסגרת
 .ותן דרישותהקידום בקיום א

 
 

 ט'' משרות בדירוג מקצ- 23.33
 

23.330 
 ;24.257פירוט העובדים המדורגים בדירוג מקצועות טכניים מובא בפסקה  )א(
 ;12.419 ראה פסקה -דירוג עובד שנבחר במכרז פנימי או פומבי  )ב(
 .22.017 למעט פסקה 22.01 ראה סעיף -כללים לקידום בדרגה  )ג(

 )14/עא(
 

23.331 
רקי השהייה המזעריים פ קביעת דרגה וקידום בדרגה במסגרת מתח דרגות שנקבעו למשרות בתקן

 :בדרגה הנדרשים לצורך ההתקדמות בדרגה במסגרת מתח הדרגות שנקבע למשרות בתקן הם כדלקמן
 ; שנה אחת- 7 לדרגה 6מדרגה 
  ; שנה אחת- 8 לדרגה 7מדרגה 
  ; שנה אחת- 9 לדרגה 8מדרגה 
  ; שנתיים– 10 לדרגה 9מדרגה 
 .ות ושלוש שנים לדרגת השיא של המשרה שנתיים בדרגה בתוך מתח הדרג- ומעלה 10מדרגה 

 )1.12.1994: תחולה(
 )20/שס(
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  משרות בדירוג עובדי המחקר- 23.34

 
23.340 

 .24.258פירוט העובדים המדורגים בדירוג עובדי המחקר מובא בפסקה 
 

23.341 
 .03.24 כמשמעותו בסעיף -בסעיף זה " מוסד מחקר"
 

23.342 
אלא על בסיס , דרגותיהם של עובדי המחקר אינן נקבעות לפי מידת אחריותם המינהלית או האמרכלית

 : המידה הבאים הלפי קנ, הישגיהם
חות " בדו,כפי שהם באים לידי ביטוי בפרסומים, הישגיהם במחקר עיוני ובמחקר שימושי )א(

 ;ל תעודה אחרת המתארת את הישגיו של החוקרבפטנטים או בכ, פנימיים
נתונים שימסור מנהל מדעי של מוסד מחקר אשר יתארו את פעולות החוקר בהעלאת רעיונות   )ב(

בהפעלת צוותים לקידומו של פרוייקט , בגיבוש תכניות מחקר, בהדרכת חוקרים אחרים, חדשים
ת מתוצאות המחקר ולתרגמן להסיק מסקנו, בכושר לעדכן באופן רצוף את תכניות המחקר, מחקר

 ;לשפת המעשה
 .כפי שתקבע אותם ועדת הדירוג העליונה , מידה נוספים המתאימים לאפיו של כל מוסדה קנ )ג(

ראה (ועדת הדירוג העליונה תקבע הנחיות מפורטות בדבר קביעת דרגה לעובדים בדירוג עובדי המחקר 
 ).23.343פסקה 

 
23.343 
שתי  , פי שיקול דעתו-הוועדה למחקר ופיתוח ועל לאחר התייעצות עם , שירות המדינה ממנהנציב

 אחת למערכת הביטחון ואחת לשאר העובדים  -ראש של הוועדות -ועדות דירוג עליונות ואת יושבי
 לקביעת דרגותיהם של עובדי המחקר -בדירוג מחקר המשובצים במשרדי הממשלה וביחידות הסמך

 : י המחקרבדירוג עובד
ר ועדת הדירוג "חברי הוועדה הם לפחות חמישה מדענים בכירים אשר מינוים ייעשה בהמלצת יו )א(

 ; כוח נציב שירות המדינה-העליונה ובא
או בדרגת פרופסור מן המניין מאחת + חברי הוועדה יהיו מדענים בכירים בדרגה א )ב(

 ;האוניברסיטאות הישראליות המוכרות
וד על כך שרמת הדירוג תהיה שווה בכל מוסדות המחקר בשירות  ועדת הדירוג העליונה תשק )ג(

 ;ותקיים ביקורת ובקרה על עבודת הוועדה המוסדית, המדינה
, הוועדה תקבע הנחיות בדבר שיבוץ עובדי המחקר בדרגות השונות של דירוג עובדי המחקר )ד(

 ; ותשקוד על שכלול הנחיות אלו וקנה מידה להערכת הישגי החוקרים
 .ג העליונה מתמנה לשלוש שניםועדת הדירו )ה(
 
 

23.344 
בכל מוסד מחקר או  , עליונה הועדת הדירוגר "יולאחר התייעצות עם , נציב שירות המדינה ממנה
לוועדת הדירוג העליונה בקביעת  סייעלענייני דירוג אשר תמוסדית ועדה , קבוצה של מוסדות מחקר

 :דרגות מחקר עד דרגה ב בלבד
חוקר בכיר מבין החוקרים של :  כדלהלןבת משלושה עד חמישה חברים מורכמוסדיתכל ועדה  )א(

, או יותר מאחד, חוקר בכיר אחד; מוסד המחקר או של מוסדות המחקר בהם תטפל הוועדה
 ;ח נציב שירות המדינהוכ-בא; ממוסדות מחקר או ממוסדות אקדמיים אחרים בארץ

כל חריגה מחייבת אישו ר  . המנייןאו פרופסורים מן + כחברי הוועדה יתמנו חוקרים בדרגה א )ב(
 ;נציב שירות המדינה

והוא ימונה  ,  לא יהיה עובד המוסד או אחד המוסדות בהם מטפלת הוועדהמוסדיתר הוועדה ה"יו )ג(
 ; ידי נציב שירות המדינה-על

 . ועדה מוסדית לענייני דירוג מתמנה לשלוש שנים )ד(
 

23.345 
 לוועדת  23.347- ו23.344,  23.343קבועה בפסקאות נציב שירות המדינה רשאי לחרוג מדרך המינוי ה
ורשאי לקבוע הרכב ועדה ומשך תקופת כהונת , הדירוג העליונה ולוועדה המוסדית לענייני דירוג

 . ל"הוועדה שלא בהתאם לפסקאות הנ
 

23.340 - 23.345
  קביעת דרגה והתקדמות בדרגה בעיסוקים מסוימים בדירוגים המקצועיים- 23פרק 
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23.346 
 המחקר יציע לוועדה המוסדית את הצעותיו בדבר דירוג  עובדי  המחקר  במוסדות  מוסדמנהל  )א(

 ;)23.347ראה פסקה (ב ועד בכלל של עובדי המחקר -בדרגה ה
, בודקת את ההצעות ומנמקת את החלטותיה, הוועדה המוסדית מטפלת בעובדי מחקר של המוסד )ב(

 ; יועבר לנציבות שירות המדינה לביצועועותק מהחלטת הוועדה המוסדית
 .החלטת הוועדה המוסדית היא סופית )ג(
 

23.347 
ידי מנהל המוסד לוועדת - מועברות על1 או לדרגה א+הצעות להעלאת עובד מחקר לדרגה א )א(

 ;)ולא באמצעות ועדה מוסדית(במישרין , הדירוג העליונה
ובל בנדון במוסדות האקדמיים ועדת הדירוג העליונה מטפלת בהצעות אלו לפי הנוהל המק )ב(

 ; בארץ
 .החלטת הוועדה העליונה היא סופית )ג(
 

23.348 
 חודש לפני  12למפרע ) דוקטור(מועלה לדרגה ד ,  שהגיש עבודת דוקטור,עובד מחקר המדורג בדרגה ד
 .הכול לפי התאריך המאוחר יותר, או מתאריך שיבוצו בדרגה ד, היום בו הגיש את העבודה

 
23.349 

תחול דרגתו החדשה למפרע מראשית שנת הכספים בה החל הנוהל , ד מחקר שהועלה בדרגהעוב
 .טחוןילמעט עובד מחקר במערכת הב, להעלאתו בדרגה

 )18/סה (
 

  משרות עובדי מערכות מידע- 23.35
 

23.351 
  המידע סדרת מערכות תפקוד

כמו כן נקבע  . מידע להמלצות ועדות מקצועיות נקבע מבנה ארגוני לאגפי מערכות בהתאם )א(
זים כתפקידי  מרכתפקידיםניתן יהיה לתקנן ארבעה בעלי , כי בכל אגף אשר יוגדר עצמאי

 :להלןכמפורט , התשתיות ורמת השירות, בהתאם למאפייני הפעילות, ליבה
 ;)ר"מנמ( מערכות מידע מנהל .1
 ; יישומיםמנהל .2
 ; טכנולוגיה ותשתיותמנהל .3
 . יישום אבטחת מידעמנהל .4

רמות התפקוד של אגפי  מ ערכות המידע יסווגו בהתאם לרמת מורכבות עבודת האגף  )ב(
 :כדלקמן

 ;מורכבות גבוהההמשקפת '  ארמה .1
 .המשקפת מורכבות נמוכה'  ברמה .2

 , כי לא ניתן להעסיק בפועל במשרדי הממשלה וביחידות הסמך הממשלתיות,יובהר )ג(
 ;באמצעות התקשרויות חיצוניותכאמור לעיל  בתפקידי ליבה עובדים

 : האגף בהתאם לרמת סיווגהליבה תפקידי רמות התפקוד של להלן )ד(
 :' א ברמההמסווג מערכות מידע אגף

מתח דרגות הדירוג  תואר המשרה
 )מערכות מידע( אגף בכיר מנהל 44 - 42 טכנאים/הנדסאים/ ר"מח/מהנדסים
טכנולוגיות ( תחום  בכיר מנהל 43 - 41 טכנאים/הנדסאים/ ר"מח/מהנדסים

 )ותשתיות
 )יישומים (בכיר  תחום  מנהל 43 - 41 טכנאים/הנדסאים/ ר"מח/מהנדסים
 )  מידעאבטחתיישום ( תחום מנהל  42 - 40 טכנאים/הנדסאים/ ר"מח/מהנדסים

 :'בהמסווג ברמה מערכות מידע  אגף
מתח דרגות   הדירוג  תואר המשרה

 )מע רכות מידע('  אגף אמנהל 43 - 41 טכנאים/הנדסאים/ ר"מח/מהנדסים
 )טכנולוגיות ותשתיות( תחום מנהל 42 - 40 טכנאים/הנדסאים/ ר"מח/מהנדסים
 )יישומים( תחום מנהל 42 - 40 טכנאים/סאיםהנד/ ר"מח/מהנדסים
 ) מידעיישום אבטחת  (ממונה 41 - 39 טכנאים/הנדסאים/ ר"מח/מהנדסים

ידי הממונה הרלוונטי  - התפקוד ייקבע עליישום אופן ,מערכת הבריאות הביטחון ובבמערכת )ה(
 )6/עד(.בנציבות שירות המדינה

23.346 - 23.351
 קביעת דרגה והתקדמות בדרגה בעיסוקים מסוימים בדירוגים המקצועיים - 23פרק 
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  משכורת ושכר- 24 פרק
 זה מובאות הוראות בעניין משכורת עובדי  בפרק

המדינה ודרך קביעת המשכורת והשכר של  
 .עובדי המדינה לסוגיהם

  הוראות כלליות- משכורת ושכר של העובדים - 24.1
 

/  הרכב המשכורת והשכר ותשלומם 24.11
/ העובדים הקבועים והזמניים  משכורת 24.12
 משכורת העובדים על פי חוזים מיוחדים  24.13

 עובדים בשכר  24.15/  סעיף מבוטל 24.14/ 
/   שכר מתמחים במשפטים 24.16/ סטודנטים 

/ רפואיים - שכר יומי לעובדים פארה24.17
 ביטחון שכר עובדי שירותי ה24.18

 
  הרכב המשכורת והשכר ותשלומם- 24.11

 
24.111 

 עובדים בשכר ;פי חוזים מיוחדים מקבלים משכורת חודשית-זמני ועל, עובדי המדינה במעמד קבוע
 .מקבלים שכר על בסיס של שעה, )24.15לפי סעיף   (סטודנטים

 
24.112 

 :בדרך כלל מורכבת המשכורת החודשית מרכיבים אלה
 ;)24.301ראה פסקה (המשכורת המשולבת  )א(
 ).25ראה פרק (תוספות מיוחדות ותוספות למשכורת  )ב(
 

24.113 
בדרך כלל או , פי חוזה מיוחד-על, זמני, המדויק של רכיבי המשכורת של עובד במעמד קבועההרכב 

,  פרטי החזר הוצאות28- ו27, 26כמו כן מובאים בפרקים . 25מובא בפרק זה ובפרק , בתקופה מסוימת
 .וקצובות להם זכאי עובדגמולים 

 
24.114 

 במשרדים לדאוג להעברת טפס י  משאבי אנוש על יחידות ,בכדי להימנע מתשלום פיצויי הלנת שכר
ם העבודה ביד אל יחידות המשכורת לא יאוחר מיו) 2440מדף (סיכום חודשי של נוכחות עובדים 

 בכל חודש והתשלום יבוצע  4-ם עד ה"כך יוכלו יחידות המשכורת לדווח למל. האחרון באותו חודש
 . ימים כנדרש בחוק9בתוך 

 )1'  ס, 1985-ה ''ה תשמ , )16' תיקון מס  (חוק הגנת השכר(
 

 הזמניים משכורת העובדים הקבועים ו- 24.12
 

24.121 
 :העובדים הקבועים והזמניים מדורגים ומקבלים משכורת לפי דרגתם באחד הדירוגים הבאים

 ;הדירוג המינהלי )א(
  :01.111כמפורט בפסקה אחד הדירוגים המקצועיים  )ב(
 .מקבלים משכורת כעובדים צעירים )ג(

 )19/שע(
 

24.122 
,   לפחות80%העובדת במשרה חלקית של , 14משכורתה של עובדת הוראה שהיא אם לילד עד גיל 

 :תוגדל ותחושב לפי הנוסחה הבאה
 

 אחוז המשרה בפועל+  100 %      
                           2 =  ום משכורתהמשרה לצורך תשל %

 
 .וקצובת הבראה ונופש, משכורת משולבת: ל יחול על רכיבי המשכורת הבאים"החישוב הנ

24.111 - 24.122
  משכורת ושכר- 24פרק 
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24.123 
 .24.52- ו24.51 ראה סעיפים -במינוי בפועל , על משכורת לעובדים המועסקים במשרה חלקית

 
  משכורת העובדים על פי חוזים מיוחדים- 24.13

 
24.131 
או לפי , פי חוזה מיוחד מקבל משכורת לפי הדירוגים החלים על העובדים הקבועים והזמניים-עובד על

הכול לפי מה שנקבע  , או לפי משכורת משולבת או לפי משכורת כוללת, תעריף האיגוד המקצועי
 .בחוזהו

 
24.132 

 :יחולו ההוראות הבאות,  בחוזה המיוחדלא נקבע דבר אחר
ז כאי העובד לכל  התוספות   , נקבע בחוזה כי  משכורת העובד  תשולם  לפי דר גה בדירו ג א ו ב תעריף מסוים )א(

 ; והטבות המשכו רת הנית נות מזמ ן לזמן  לעובדים המדורגים באות ה דרגה 
תוספת תש ולם לעו בד , )ולא  לפי דרג ה(נקבע בחוזה כי תשולם לעובד  משכורת משולב ת בשיעור מסוים  )ב(

 ; ספת או   הטבת משכורת  אחרתא ך לא תו,  על המשכו רת המשולבתיוקר
 .לא תש ולם  לו כל ת וספת או  הטבה אחרת, נקבע בחוזה כי ישולם לעובד ת שלום חודשי כ ו לל )ג(
 

24.133 
 תצוין בחוזה מיוחד רק אחת משלוש הצורות לתשלום  24.132- ו24.131לשם ביצוע הוראות פסקאות  

ואולם  אם נקבעה  לעובד משכורת לפי דרגה כאמור בפסקה  , 24.132ויות  בפסקה  המשכורת  המנ
אך המחייב , מותר לציין בחוזה המיוחד גם את שיעורי המשכורת המשולבת באותה דרגה, )א(24.132

 .בעניין אותו עובד יהיה שמשכורתו תשולם לפי הדרגה הנקובה
 

  סעיף מבוטל- 24.14
 

24.140 
  מבוטלות24.145 - 24.140פסקאות 

 
  עובדים בשכר סטודנטים- 24.15

 
24.150 
 הגדרות

 "סטודנט" - ; לתואר ראשון או שניאדם הלומד במוסד להשכלה גבוהה
" מועסקסטודנט" - ;כאמור בסעיף זה, שכרו נקבע לפי שעותאשר  סטודנט

לרבות החופשה , השנה האקדמית בה לומד הסטודנט במוסד להשכלה גבוהה
 .חילת שנת הלימודים הבאהעד לת

 "שנת לימודים" -

 
24.151 
 בהסכמתו בכתב עד  , יוכל להיות מועסקסטודנט, על אף האמור.  שעות בחודש96עד  יועסק סטודנט

 . שעות בחודש120
 

24.152 
שכר שעת  עבודה לסטודנט נ קבע בהתאם לשנת הלימודים  בה הוא  לומד  ולפי השיעורי ם הקבועים  )א(

 ;24.153בפסקה 
ה שנ ה   תוכר  לו  גם א ות, או  חוזר   על שנת לימודים, סטודנט העובר מחוג לימודים אחד לחוג לימודים אחר )ב(

 . כשנת לימודים  לצורך קביעת רמת שכרו
ל   " ר ק תנאי אחד  משני הת נאים הנ ,  במידת הצורך, במשך כל תקופת לימודיו עד  קבלת התואר  הר אשון  יופעל

 .ורק פעם אחת בלבד
 

24.153 
לקבלת תואר , לפי שנת לימודים, בשקלים חדשים לשעת עבודה ישולמו סטודנטיםשיעורי שכר  )א(

  והסכמי עבודההממונה על השכרידי -יעודכנו ויפורסמו מעת לעת עלהשיעורים  . או שניראשון
 ;משרד האוצרב

 ; לרפואה יהיה זכאי לתעריף תואר שני החל משנת הלימודים החמישיתסטודנט )ב(
זכאי לתוספת בשקלים חדשים לשעה בעד כל שנת , ל"רות חובה בצה אשר שירת שיסטודנט )ג(

ל לפי חלקיות שנת שירותו כפי שיעודכן ויפורסם  "שירות שלימה ותוספת חלקית של הסכום הנ
 .)רמשרד האוצ ב והסכמי עבודההממונה על השכרידי -מעת לעת על

24.123 - 24.153
  משכורת ושכר- 24פרק 
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24.154 

קצובת , ימי חופשה:  הבאות כולל את התמורה בעד הזכויות הסוציאליות24.153השכר הנקוב בפסקה 
 ).33.202 ראה פסקה -על דמי מחלה ( .למעט תוספת מעונותהבראה ו

 
24.155 

 תוספת מעונות
. תהיה זכאית לקבלת תוספת מעונות מלאה,  שעות חודשיות120- ל96בין  המועסקת סטודנטית
 .קבל תוספת מעונות בשיעור יחסי לחלקיות העסקתהפחות מכך ת המועסקת סטודנטית

 
24.156 

 קצובת נסיעה
הת אם  ב,  זכאי פעם אחת ביום לקצובת נסיעה הלוך וחזור בעד כל יום עבודה בו עבד בפועלסטודנט

 . בנושאצו ההרחבהלהוראות 
 .סטודנטים חלות גם על 28.3יתר הוראות פרק משנה 

 )15/שע(
 

  שכר מתמחים במשפטים- 24.16
 

24.161 
 42½ העסקה של . מתמחה במשפטים מקבל שכר לפי מספר שעות העסקתו בשבוע ולפי שנת התמחותו

החלקיות תיחשב , בהעסקת מתמחה במשרה חלקית;  כהעסקה במשרה מלאהשעות שבועיות נחשבת
 . שעות שבועיות42½ יחסית למשרה מלאה בת 

 )43/נא(
 

24.162 
ידי -ודכן מעת לעת עלכפי שיע, שכר משולב ישולם למתמחה למשפטים מידי חודש בשקלים חדשים

 . והסכמי עבודה במשרד באוצרהממונה על השכר
 )10/נח(
 

24.163 
 פסקה מבוטלת

 )15/סז(
 

 רפואיים- שכר יומי לעובדים פארה- 24.17
 

24.171 
 םאחי

 ם של המשכורת החודשית של האחי25- הוא החלק הים והפרטיים הארעיםשכרם של האחי )א(
 למעט התגמולים המפורטים ם על בסיס חודשי וכולל את כל מרכיבי השכר שלהיםהמועסק
 ;בסעיף

 ז ו  וימים וברציפות לעבודתאח המועסק על בסיס שכר יומי במשך תקופה שלא תעלה על חודש  )ב(
זכאי לקבל את , ועונה על כל התנאים לקבלת התגמולים, נתקבל לעבודה על בסיס חודשי

 ;ול מיום תחילת עבודת"התגמולים הנ
 ם זהים לשעות ותנאי התשלום של האחיםל ותנאי התשלום בעד" הנםשעות העבודה של האחי )ג(

 . על בסיס חודשייםהמועסק
 ) 19/שע(

 
24.172 
 רנטגנאים

לרבות תוספת רנטגן ,  מן המשכורת החודשית25-רנטגנאי המועסק על בסיס יומי מקבל את החלק ה
 .אותה היה מקבל אילו הועסק על בסיס חודשי, לרנטגנאים

 
 
 

24.153 - 24.172
  משכורת ושכר- 24פרק 
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  שכר עובדי שירותי הביטחון- 24.18
 

24.181 
משרדיים של -הינו בהתאם לסיכומים בין,  לרבות דירוגים ייחודיים, שכרם של עובדי שירותי הביטחון

הוראות פרק . כפי שיהיו מעת לעת, נציבות שירות המדינה ומשרד האוצר עם הנהלות שירותי הביטחון
 - ו24.15הוראות סעיפים . בשינויים המחויבים מסיכומים אלה, זה יחולו על עובדי שירותי הביטחון

 . משרדיים החלים בשירותי הביטחון- לא יחולו בשירותי הביטחון ויחולו הוראות הסיכומים הבין24.16
 )  5/עא(
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  חלות הדירוגים- 24.2
 

 הדירוג המינהלי  24.22/  הוראות כלליות 24.21
 24.24/  הצעירים - דירוג העובדים 24.23/ 

 24.25) / 24.25וכן סעיף (דירוגים מקצועיים 
 אקדמאים 24.26/ המשך דירוגים מקצועיים 

בלימודי תעודה או בעלי תואר שני  בעלי תעודה 
 ושלישי

 
  הוראות כלליות- 24.21

 
24.211 

בכפיפות לאמור , כל עובד מדורג בדירוג לו שייכת הדרגה הצמודה למשרתו המאושרת בתקן המשרד
 .ובכפיפות להוראות החלות על כל דירוג, להלן

 )24/סב(
 

24.212 
תואר ראשון או שני או (לה אקדמית מושלמת לעניין פרק משנה זה יראו עובד כבעל השכ )א(

 לחוק 9רק אם הוא בעל תואר ממוסד ישראלי מוכר להשכלה גבוהה כמשמעותו בסעיף ) שלישי
או אם הוא בעל תואר  , ")ג"חוק המל "-להלן   (1958-ח "התשי, המועצה להשכלה גבוהה

-דמית ומדעית עלובלבד שמוסד כאמור מפוקח אק, ממוסד להשכלה גבוהה הפועל בארץ אחרת
בעל תואר ממוסד זר כאמור יידרש לעמוד בדרישות . ידי הרשויות המוסמכות לכך בארץ פעולתו

כדי לקבוע אם התואר , כפי שיהיו מעת לעת, ובכללים של האגף להערכת תארים במשרד החינוך
 ;שקול לתואר ישראלי מוכר כאמור לעיל

או סניף ברישיון של מוסד להשכלה , א שלוחהתואר אקדמי שנלמד במוסד הפועל בישראל שהו )ב(
לא יוכר עוד  ) לפי העניין" שלוחה"או , "תואר משלוחה "-להלן (גבוהה הפועל בארץ אחרת 

וכן לא ניתן יהיה להתבסס על  , שכר ותנאי עבודה, דירוג העובד ודרגתו, לצורך קבלה לעבודה
או לצורך עמידה /ום בתפקיד ותואר כאמור לצורך עמידה בתנאי הסף לקבלה לעבודה או לקיד

אלא אם מתקיימים לגביו אחד מהתנאים  , ככל שתנאי סף כאמור דורש תואר אקדמי, במכרז
). 6.2.2006(ו "בשבט התשס'  מיום ח13/מ סו"בהודעת נש) 3סעיף (המפורטים בהוראת המעבר 

 שהיו  במקרה שכזה תחולנה ההוראות השונות לעניין שקילת תארים משלוחות והערכתם כפי
 .מעת לעת

 ) טז25'  ס, 1958-ח"הת שי, חוק המועצה לה שכלה גבוהה (
 )13/סו(

 
  הדירוג המינהלי- 24.22

 
24.221 

ובעלי ,  של הדירוג המינהלי מדורגים עובדים המועסקים במינהל ובאמרכלות25 עד 12בדרגות 
 .24.25 - 24.24מקצועות שאינם מדורגים בדירוג מקצועי בהתאם לסעיפים 

 
24.222 

 .22 פרק הרא, על קידום במשרות מסוימות בדירוג המינהלי
 )12/נח(
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  הצעירים- דירוג העובדים - 24.23

 
24.231 

ם המועסקים צעירי-לרבות עובדים, 18הצעירים מדורגים עובדים למטה מגיל -בדירוג העובדים )א(
 של הדירוג 15 שדרגת השיא של המשרה היאהמועסקים במשרות , פי הצהרת חניכות-על

 ;או דרגה נמוכה ממנה, המינהלי
 15 לשירות במשרה שלה צמודה בתקן דרגה גבוהה מדרגה 18לא יתקבל אדם שגילו למטה מגיל  )ב(

 .רת שליחובמידת האפשר לא יתקבל למשרה המוגדרת בתקן כמש, של הדירוג המינהלי
 

24.232 
 .24.31 צעירים ראה סעיף -על משכורת עובדים ; 22.52צעירים ראה סעיף -על קידום עובדים

 
 )24.25וכן סעיף ( דירוגים מקצועיים - 24.24

 
24.241 

 דירוג הרופאים
על ( העובדים ברפואה או במעבדות רפואיות  של דירוג הרופאים מדורגים רופאים12 עד 1בדרגות 

 ).23.11ראה סעיף , התקדמות בדרגה בדירוג זה
 )12/נח(
 

24.242 
 דירוג הרופאים הווטרינרים

נרית י של דירוג הרופאים הווטרינרים מדורגים רופאים וטרינרים העובדים ברפואה וטר12 עד 1בדרגות 
 ).23.12 ראה סעיף, על התקדמות בדרגה בדירוג זה( וטרינריות -או במעבדות רפואיות 

 )12/נח(
 

24.243 
 דירוג הרוקחים

בדרגה ומ מדורגים רוקחים  ; של דירוג הרוקחים מדורגים רוקחים בעלי רישיון6בדרגות ומ עד א
 ).23.13 ראה סעיף, ג זהעל התקדמות בדרגה בדירו(, מתמחים ועוזרים לרוקחים בעלי רישיון

 )12/נח(
 

24.244 
 דירוג הביוכימאים והמיקרוביולוגים

בעלי  , מדורגים עובדי המעבדות הרפואיות,  של דירוג הביוכימאים ומקרוביולוגים7 עד א1בדרגות ה
 .משרד הבריאותבו הכיר , תואר אקדמי במקצועם או מוסמכי בית ספר גבוה ברמה האוניברסיטאית

 )12/נח(
 

24.245 
 דירוג האחים 

 .23.15 כמפורט בסעיף םבדירוג האחים מדורגים עובדים המועסקים בתפקידי אחי
 )17/שע(
 

24.246 
 דירוג הרנטגנאים

על התקדמות . ( של דירוג הרנטגנאים מדורגים עובדים המועסקים בתפקידי רנטגנאים17 עד 4בדרגות 
 ).23.16 ראה סעיף, בדרגה בדירוג זה

 )12/נח(
 

24.247 
 הפיזיותרפיסטים   החטיבה הפארה רפואית ודירוגדירוג, דירוג המרפאים בעיסוק
מדורגים עובדים  , בדירוג החטיבה הפארה רפואית ובדירוג הפיזיותרפיסטים, בדירוג המרפאים בעיסוק

,  בתפקידי החטיבה הפארה רפואית או בתפקידי פיזיותרפיסטים, המועסקים בתפקידי המרפאים בעיסוק
 ).23.19 - 23.17סעיפים ראה , על התקדמות בדרגה בדירוגים אלה(
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24.248 
 דירוג האקדמאים במדעי החברה והרוח

 : של דירוג האקדמאים במדעי החברה והרוח מדורגים46 עד 35בדרגות 
באחד ) אלא אם נקבע במפורש דבר אחר, תואר ראשון(עובדים בעלי השכלה אקדמית מושלמת  )א(

ל  " המועסקים במשרות אשר למילוין דרושה השכלה אקדמית כנ, צועות מדעי החברה והרוחממק
 ;במקצועם

וה ם  ,  או גבוהה ממנה בדירוג המינהלי13עובדים המועסקים במשרה שצמודה לה בתקן דרגה  )ב(
באחד ) אלא אם נקבע במפורש דבר אחר, תואר ראשון(בעלי השכלה אקדמית מושלמת 

עובדים אלה ידורגו בדרגה : הרוח בתחום המקצועי הרחב של משרתםממקצועות מדעי החברה ו
 ;מקבילה לדרגת משרתם בתקן ודרגתם זו תיראה כדרגה אישית

 ;נסמן מבוטל )ג(
המועסקים  , הרבנות הראשית לישראללפי אישור , ")יורה יורה("עובדים בעלי סמיכות לרבנות  )ד(

 ;מדינה סמיכות לרבנותלדעת נציבות שירות ה, במשרות שלמילוין דרושה
והם בעלי רישיון לשמש , המועסקים במשרות אשר למילוין דרושה ראיית חשבון, רואי חשבון )ה(

 ;1955-ו"תשטה, רואי חשבוןחוק פי -ידי מועצת רואי החשבון על-כרואי חשבון שניתן על
 .מבוטלים) יד (-) ו(נסמנים  )ו(
על הטבות מיוחדות לבעלי תואר שני ושלישי רא ה , 23.21ראה סעיף , על קידום בדרגה בדירוג זה(

 ).24.23סעיף 
 )17/שע(
 

  המשך דירוגים מקצועיים- 24.25
 

24.251 
 דירוג העובדים הסוציאליים

 אשר כשירים להיו ת  ,מדורגים בעלי תואר אקדמי בעבודה סוציאלית, בדירוג העובדים הסוציאליים
 והם רשומים בפנקס העובדים 1996-ו"חוק העובדים הסוציאליים התשנעובדים סוציאליים לפי 

 .הסוציאליים
 ).23.25ראה  סעיף , על קידום עובדים סוציאליים(
 )   1996ו ' 'ב סיון  התשנ''כ: תוקף(
 )20/סב(
 

24.252 
 דירוג העיתונאים

ואשר מועסקים ,  של דירוג העיתונאים מדורגים עובדים שלהם השכלה אקדמית46 עד 35בדרגות 
 35בדרגות , במשרות של מילויין דרושים הכשרה וניסיון עיתונאים ותנאי העבודה בהם כשל עיתונאים

אם הם בעלי ניסיון  , ת לפחותעובדים בעלי השכלה תיכוני, במכרזים פנימיים בלבד,  מתקבלים36עד 
 .לפי מה שקובעת נציבות שירות המדינה בדרישות המשרה הנדונה, עיתונאי רב יותר מהמזער הדרוש

 ).23.23ראה סעיף , על קידום בדרגה בדירוג זה(
 )12/נח(
 

24.253 
 ם או הפרקליטיםינדירוג המשפט

 או  מדורגים עובדי השירות המשפטי,ם או הפרקליטיםינ של דירוג המשפט6 עד אבבדרגות 
הפרקליטים או הסנגורים הציבוריים או עובדים המשרתים במשרות אחרות להן צמודות דרגות בדרוג 

ועובדים המשרתים במשרות אחרות שעליהן מחליט נציב שירות המדינה אגב התייעצות , המשפטנים
  .עם המשרד הנוגע בדבר

 .והוא שהעובד הוסמך לעריכת דין בארץ, תנאי נוסף חל אלה יםעל דירוג
על הטבות מיוחדות לבעלי תואר שני או שלישי בדירוג ; 23.22 על קידום בדרגה בדירוג זה ראה סעיף(
 .)24.26  ראה סעיף,זה

 )15/סז()16/עד(
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24.254 

 דירוג עובדי ההוראה
, מנהל בית ספר, גננת, בדירוג עובדי ההוראה מדורגים עובדים שלמשרותיהם נקבעו בתקן דרגת מורה

 . או מפקחמדריך הוראה ,מורה מדריך , ספרסגן מנהל בית
 ).23.24 ראה סעיף, על קידום בדרגה בדירוג זה(
 

24.255 
 דירוג המהנדסים

 : של דירוג המהנדסים מדורגים46 עד 34בדרגות 
בעלי , העובדים בענפי ההנדסה, שהם בעלי תואר אקדמי מוכר  במקצועםמהנדסים אדריכלים  )א(

המעיד על , או בעלי אישור מטעם רשם המהנדסים, דת רישום בפנקס המהנדסים והאדריכליםתעו
הכשרתם כמהנדסים במקצוע שעדיין לא נקבע עבורו מדור רישום נפרד בפנקס המהנדסים 

 ;והאדריכלים
, שמאים מוסמכים אשר המציאו לנציבות שירות המדינה תעודת רישום בפנקס שמאי המקרקעין )ב(

 ;במדידה או בחקלאות, לה אקדמית מושלמת בהנדסהשהם בעלי השכ
, שהם בעלי תעודה של השכלה אקדמית מושלמת בחקלאות, אגרונומים העובדים במקצועם )ג(

 ;ינרים והארכיטקטים'או שהם חברים מלאים באגודת האינג, מכירה בה, שנציבות שירות המדינה
לי תעודה של השכלה אקדמית שהם בע, העובדים במקצועם, גיאולוגים ומטאורולוגים, כימאים )ד(

 :ידי נציבות שירות המדינה-המוכרת על, מושלמת במקצועם
שהם  , מדע שימושי וטכנולוגי המועסקים במקצועם, מתמטיקה, עובדים בתחומי מדעי הטבע )ה(

 .ידי נציבות שירות המדינה-בעלי השכלה אקדמית מושלמת במקצועם המוכרת על
על הטבות מיוחדות לבעלי תואר שני או שלישי בדירוג ; 23.31 ראה סעיף, על קידום בדרגה בדירוג זה(
 ).24.26ראה סעיף , זה

 )33/סד(
 

24.256 
 דירוג ההנדסאים והטכנאים

לבורנטים , טכנאים מוסמכים,  של דירוג ההנדסאים והטכנאים מדורגים הנדסאים46 עד 34בדרגות 
אשר המציאו לנציבות , או במדעי הטבע השונים, ובדים בענפי ההנדסה או האדריכלותושרטטים הע

 .שירות המדינה תעודה רישום בפנקס רשות ההסמכה להנדסאים ולטכנאים
 ).23.32 ראה סעיף, על קידום בדרגה בדירוג זה(
 )12/נח(
 

24.257 
 דירוג מקצועות טכניים

מדורגים עובדים המועסקים בתפקידים  ) "ט"מקצ "- להלן( של דירוג מקצועות טכניים 17 עד 6בדרגות 
ט מורכבת משני נציגי הממשלה ושני נציגי "ועדת המקצ. ט"במקצועות טכניים שקבעה ועדת המקצ

 .האגף לאיגוד מקצועי של ההסתדרות העובדים הכללית החדשה
 :יון כאמור להלןט אם הוא בעל השכלה וניס"עובד משובץ בדירוג מקצ

ידי נציבות שירות -לעובד תעודת סיום לימודים בבית ספר מקצועי או תעשייתי המוכר  על )א(
והוא בעל ניסיון של שלוש עד חמש שנים לפחות בתחום עיסוקו בהתאם לדרישות  , המדינה

 ;המשרה כפי שייקבע
שכלה מקצועית הכירה בה ושהיא שוות ערך לה, לעובד תעודת מקצוע שנציבות שירות המדינה )ב(

 ;לעיל והוא בעל ניסיון של חמש שנים בתחום עיסוקו) א(הנזכרת בנסמן 
ט רק אם "לעיל זכאי להיות מדורג בדירוג מקצ) ב(עובד בעל השכלה וניסיון כאמור בנסמן  )ג(

 .ט כאמור לעיל"אישרה זאת ועדת מקצ
ט "רות בדירוג מקצעל דרישות השכלה וניסיון לקבלת עובדים חדשים מחוץ לשירות המדינה למש(

 ).11.131ראה פסקה , ידי נציבות שירות המדינה-שנקבעו על
 )8/עב(
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24.258 
 דירוג עובדי המחקר

 שלדירוג עובדי המחקר מדורגים העובדים העוסקים בביצוע או בניהול של מחקר ושל 1בדרגות ה עד א
אך לא עובדים שעיקר עבודתם הוא (פיתוח במדעי הטבע והטכנולוגיה והמועסקים במוסדות מחקר 

אף אם הם מועסקים במוסד , ביקורת טיב או ביקורת תקן, חינוך, הדרכה, ייעוץ,בדיקות שגרתיות
ידי מוסד אקדמי -הם בעלי תואר מוסמך במדעי הטבע או תואר גבוה ממנו שניתן עלובתנאי ש) מחקר
 .או בעלי תואר מקביל בתחום ההנדסה הניתן לאחר ארבע שנות לימוד במוסד אקדמי מוכר, מוכר

אשר תפקיד ם , כעוסקים בניהול מחקר ופיתוח ייחשבו רק עובדים בעלי הכשרה אקדמית ורקע מחקרי
 .וחלהנחות מחקר ופית

 .03.24 כהגדרתו בסעיף -מוסד מחקר 
 ).23.34 ראה סעיף, על קידום בדרגה בדירוג זה(
 

  אקדמאים בעלי תעודה בלימודי תעודה או בעלי תואר שני ושלישי- 24.26
 

24.260 
   והגדרותלימודי תעודה

אקדמיים במוסד מוכר " לימודי תעודה"המעידה על סיום מלא של  תעודה -בסעיף זה " לימודי תעודה"
-לימודי תעודה אקדמיים שהוכרו ככאלה על, או קיימים, במקצועות בהם היו קיימים, להשכלה גבוהה

כשתנאי מוקדם לכניסה , ידי הוועדה האוניברסיטאית לתואר שני-ידי סנט האוניברסיטה או על
 .ך הלימודים בהם שנתיים לפחותללימודים אלה הוא תואר בוגר ושמש

 לרבות בעל תעודת הוראה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה אף אם החל את  -" תעודת הוראה"לעניין בעל 
ובתנאי שקיבל את תעודת ההוראה יחד עם " בוגר"טרם היה זכאי לתואר בלימודיו לתעודת הוראה 

 .או אחריו, "בוגר"קבלת תואר 
 )13/סו (
 

24.261 
העיתונאים , המהנדסים) לרבות פסיכולוגים(, האקדמאים במדעי החברה והרוח: בדירוגים הבאים

 .והמשפטנים ניתנות הטבות מיוחדת לבעלי תעודה ובעלי תואר שני או שלישי
או כבעלי ,  המדורגים בדירוגים האמורים כבעלי תעודהמוגדר באילו תנאים נחשבים, בסעיף זה, להלן

להלן ניתנות לבעלי תואר שני ושלישי  ) ה(עד ) א(ההטבות המפורטות בנסמנים . תואר שני או שלישי
 .לבעלי תעודה) ה(עד ) ג(ובנסמנים 

 ;)12.122-ו, 11.442ראה פסקאות (חישוב שנות לימוד כשנות ניסיון לצורך מכרז  )א(
 ,21.131ראה פסקאות (אפשרות לקבל דרגה גבוהה מן המקובל במשרה לה צמודות כמה דרגות  )ב(

 ;)21.142- ו21.141
 ;)21.132 ראה פסקה(קיצור משך השהייה בדרגה במשרה לה צמודות כמה דרגות  )ג(
 ;)24.47 ראה סעיף(קידום ותק  )ד(
 ).21.142 - 21.133ראה פסקאות (אפשרות לקבל דרגה אישית  )ה(

 )12/נח(
 

24.262 
 העיתונאים, )לרבות פסיכולוגים(האקדמאים במדעי החברה והרוח 

והוא בעל תעודה בלימודי תעודה ") אקדמאים"-להלן בפסקה זו (ל "הדירוגים הנמבד המדורג באחד עו
 :נחשב כבעל תעודה בלימודי תעודה או כבעל תואר שני או שלישי אם, או בעל תואר שני או שלישי

הוא מועסק במשרה שלמילויה דרושה , השכלתו היא באחד ממקצועות מדעי החברה והרוח )א(
ל במקצועו והוא משובץ במשרה שדרגתה בתקן היא באחד מהדירוגים "ית כנהשכלה אקדמ
 או; האקדמאים

והועבר לדרגה מקבילה  ,  או גבוהה ממנה בדירוג המינהלי13הוא משובץ בתקן במשרה שדרגתה  )ב(
  והשכלתו בתואר השני או השלישי היא24.248 בדירוג האקדמאים בהתאם להוראות פסקה

  :התחומים הבאיםמבאחד 
-יחסים בין, מינהל ציבורי, מדעי המדינה, מינהל עסקים, כלכלה, סטטיסטיקה, סוציולוגיה
,  ) ביצועים(חקר פעילויות , פסיכולוגיה, משפטים, ארצות מתפתחות, לימודי עבודה, לאומיים

 או; מדעי המחשב או הנדסת עבודה
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והועבר לדרגה מקבילה  , הה ממנה בדירוג המינהלי או גבו13הוא משובץ בתקן במשרה שדרגתה  )ג(
 .לעיל) ב(והשכלתו בתואר השני או השלישי היא במקצוע שלא נזכר בנסמן , בדירוג האקדמאים

 תואר מוסמך במדעי החברה או הרוח ממוסד להשכלה גבוהה בישראל שהוסמך להעניק -" תואר שני"
בכפוף להוראות  , ערך ממוסד אקדמי אחרתואר זה מטעם המועצה להשכלה גבוהה או תואר שווה 

 .24.212פסקה 
שהוסמך להעניק תואר ,  תואר דוקטור לפילוסופיה ממוסד להשכלה גבוהה בישראל-" תואר שלישי"

בכפוף להוראות פס קה  , או תואר שווה ערך ממוסד אקדמי אחר, זה מטעם המועצה להשכלה גבוהה
24.212. 

ידי הוועדה להערכ ת  -יוכרע הדבר על, במקרה של ספק אם תוארו האקדמי של עובד הוא שווה ערך
למעט לימוד י  (והספורט  התרבות ,משרד החינוךלארץ שליד -תארים ודיפלומות אקדמיים מחוץ

 .24.212  בכפוף להוראות פסקה)התעוד
 

24.263 
 המשפטנים

 :בעניין העובדים המדורגים בדירוג משפטנים
שהוסמך להעניק תואר זה ,  תואר מוסמך למשפטים ממוסד להשכלה גבוהה בישראל-" תואר שני"

 תואר מוכר שני אשר  או, מטעם המועצה להשכלה גבוהה או תואר שווה ערך ממוסד אקדמי אחר
יש בו כדי לתרום תרומה של ממש  , ידי מוסד מוכר בכל תחום שלדעת נציבות שירות המדינה-הוענק על

 .24.212 בכפוף להוראות פסקה, או לשפר את רמתו המקצועית/לביצוע תפקידו של העובד ו
 שהוסמך להעניק תואר זה , גבוהה בישראל תואר דוקטור למשפטים ממוסד להשכלה-" תואר שלישי"

או תואר מוכר שלישי אשר  , מטעם המועצה להשכלה גבוהה או תואר שווה ערך ממוסד אקדמי אחר
יש בו כדי לתרום תרומה של ממש  , ידי מוסד מוכר בכל תחום שלדעת נציבות שירות המדינה-הוענק על

 .24.212בכפוף להוראות פסקה , או לשפר את רמתו המקצועית/לביצוע תפקידו של העובד ו
 )15/סז(
 

24.264 
 המהנדסים

 :בעניין העובדים המדורגים בדירוג המהנדסים
באדריכלות או , בהנדסה, ישראל מכון טכנולוגי ל- תואר מגיסטר למדעים של הטכניון -" תואר שני"

שהוסמך להעניק תואר זה , או תואר מוסמך להנדסה ממוסד להשכלה גבוהה בישראל, במדעי הטבע
בכפוף להוראות פסקה , מטעם המועצה להשכלה גבוהה או תואר שווה ערך ממוסד אקדמי אחר

24.212. 
 מכון טכנולוגי -וקטור למדעים טכניים של הטכניון  תואר דוקטור למדעים או ד-" תואר שלישי"

בכפוף , או תואר שווה ערך ממוסד אקדמי אחר, או במדעי הטבע, באדריכלות, בהנדסה, לישראל
 .24.212להוראות פסקה 

ידי הוועדה להערכ ת  -יוכרע הדבר על, במקרה של ספק אם תוארו האקדמי של עובד הוא שווה ערך
למעט לימוד י  (והספורט  התרבות ,משרד החינוךלארץ שליד -ארים ודיפלומות אקדמיים מחוץת

 .24.212בכפוף להוראות פסקה  )תעודה
 )13/סו(
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  טבלאות משכורת- 24.3
 

 משכורת 24.31/  הוראות כלליות 24.30
 העובדים הצעירים

 
  הוראות כלליות- 24.30

 
24.301 

 

מורכבת ממשכורת משולבת תחילית ותוספות ותק כמפורט בטבלה לכל  
 ; והסכמי עבודה מעת לעתהממונה על השכרדירוג שמפרסם 

 "משכורת משולבת" -

 "תוספת היוקר" - ;נקבעת בהסכמים במשק
פי שיעור תוספת היוקר -טבלאות השכר מתעדכנות בדרך כלל על

שמשולמת במשק ובמועד תשלומה וכן כפי שנקבע בהסכמי השכר מעת  
 .לעת

 " העדכוןמנגנון" -

 

 
24.302 

 .24.4על כללי תשלום תוספת הוותק ראה פרק משנה 
 

  משכורת העובדים הצעירים- 24.31
 

24.311 
מקבל משכורת בשקלים , )24.231ראה פסקה -על עובדים המדורגים בדירוג זה (צעיר -עובד )א(

 והסכמי הממונה על השכרידי -כפי שיעודכנו ויפורסמו מעת לעת עלחדשים לחודש בשיעורים 
 ;24.312בהתאם לגילו ולשנות לימודיו כפי שהם מוגדרים בפסקה ,  במשרד האוצרעבודה

 שנות לימוד לפחות ומועסק ישירות בעבודה של תפקיד  9סיים , שנה 17צעיר שמלאו לו -עובד )ב(
ידי -יקבל משכורת כפי שתעודכן ותפורסם מעת לעת על, )לא בשליחויות(מוגדר בתקן היחידה 
 ; במשרד האוצר והסכמי עבודההממונה על השכר

 .31.131 ראה פסקה -צעיר -על שעות עבודה של עובד )ג(
 

 : צעיר יהיה כלהלן -חישוב שעת עבודה לעובד
   x 12המשכורת החודשית הכוללת 

 שעת עבודה = __________________________
40x52                      

 
 

24.312 
סיום כיתה אחת או שתי כיתו ת  , כסדרן,  שנות לימוד פירושן10- שנות לימוד ו9, 24.311לצורך פסקה 

 והתרבות או באחד משרד החינוךידי -המוכר על) מקצועי או חקלאי, עיוני(יסודי -במוסד חינוכי על
 :משרד העבודה והרווחהידי -הבאים המוכרים עלממסלולי הלימוד 

 ; ומעלה הנמשך שנה אחת מרוכזת ורצופה לפחות16 לנערים מגיל -קורס למתבגרים  )א(
 על בסיס חוק החניכותם במסגרת חינוכית לפי  בית ספר חובה לנערים עובדי-בית ספר לחניכים  )ב(

 ;יום לימודים שבועי
 הנמשך שנה אחת מרוכזת ורצופה  14-15בני  קורס יום לנערים -כיתות הכוון או חניכות מודרכת  )ג(

 ;לפחות
 .על תעשייתי אגב שילוב עבודה ולימוד עיוני בית ספר לחניכים הפועל במפ-בית ספר תעשייתי  )ד(

, ל"המזכה בתוספת כנ, התעורר ספק אם מוסד חינוכי או מסלול לימוד פלוני הוא מוסד חינוך על יסודי
 משרד העבודהל ההכשרה המקצועית ב והתרבות או אל הממונה עמשרד החינוךיפנה האחראי אל 

 .לשם קבלת חוות דעת, לפי העניין, והרווחה
 ).54.2 ראה פרק משנה -על השתלמויות עובדים (
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24.313 

לגיל המזכה אותו בהעלאת , פי הצהרת חניכות-צעיר המועסק על-לרבות עובד, צעיר-הגיע עובד
או השלים שנת לימוד המזכה אותו בתוספת משכורת לפי אותה , 24.311משכורת לפי הוראות פסקה 

שנת  ים השל  או  הגיע לגיל;  לאותו חודש  באחד  משכורתו תוגדל ,  בחודש15-בין האחד ל, פסקה
בהתאם לאמור בפסקה  ,  בחודש לסופו תוגדל משכורתו באחד לחודש לאחר מכן16לימוד כאמור בין 

 .24.311האחראי יאשר את הגדלת המשכורת לפי הוראות פסקה ; 21.252
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  תוספת ותק- 24.4
 

 הוותק   חישוב24.41/  הוראות כלליות 24.40
 הדירוג המינהלי  24.42/ במקרים מיוחדים 

 הוראות כלליות בדבר  24.43/ ט ''ודירוג מקצ
וכן  ( ותק מקצועי 24.44/ הדירוגים המקצועיים 

/  המשך ותק מקצועי 24.45) / 24.45סעיף 
/   קידום ותק 24.47/  ותק עובדי מחקר 24.46
 רים תוספת תא24.48

 
  הוראות כלליות- 24.40

 
24.401 

 :תוספת הוותק משתלמת
בהתאם לכללים בסעיף ,  לפי ותקו בשירות-ט "לעובד המדורג בדירוג המינהלי או בדירוג מקצ )א(

24.42; 
 ;24.453בהתאם לכללים בפסקה ,  לפי ותקו במקצוע-לעובד המדורג בדירוג האחים  )ב(
בדירוג , בדירוג המרפאים בעיסוק, בדירוג הפיזיותרפיסטים, לעובד המדורג בדירוג הרנטגנאים )ג(

 ;24.452בהתאם לכללים בפסקה ,  לפי ותקו במקצוע-רפואית -החטיבה הפארה
בהתאם לכללים בפסקה ,  לפי ותקו במקצוע-לעובד המדורג בדירוג העובדים הסוציאליים  )ד(

24.454; 
בהתאם לכללים בסעיפים ,   לפי  ותקו  במקצוע- המדורג  בדירוגים  מקצועיים אחרים לעובד  )ה(

 ;24.45- ו24.44, 24.43
 ;24.31 בהתאם לכללים בסעיף -לעובדים צעירים  )ו(
וזה מיוחד או בכל צורת העסקה פי ח-לעובד שפרש לגמלה משירות המדינה והתקבל לעבודה על )ז(

 ;)א(11.834בהתאם לכללים בפסקה ,  לפי ותקו טרם פרישתו לגמלאות-אחרת 
פי חוזה - והתקבל לעבודה עלשירות בתי הסוהרמהמשטרה או מ, ל"צהלעובד שפרש לגמלה מ )ח(

בהתאם לכללים בפסקה ,  לפי ותקו טרם פרישתו לגמלאות-מיוחד או בכל צורת העסקה אחרת 
 ;)ב(11.834

פי חוזה מיוחד או בכל צורת  -והתקבל לעבודה על) צבא דרום לבנון(ל "לעובד ששירת בצד )ט(
 .24.431- ו24.421 אות בהתאם לפסק,העסקה אחרת

 
24.402 

אלא אם נקבע ,  בינואר בכל שנה1-משתלמת לעובד החל ב, בהתאם לסולמות המשכורת, תוספת הוותק
 .דבר אחר בדבר דירוגו

 )6/נג(
 

24.403 
לתוספת , לפי תאריך היכנסו לשירות, הוא זכאי, רות בינואר הבא מיד אחרי התקבל עובד לשי1-ב

אלא אם נקבע דבר , פי הטבלת הבאה-על, או לא יהיה זכאי לה כלל, הוותק בשיעור מלא או מוקטן
 : אחר בעניין מקצועו או דירוגו

 אחוז תוספת הוותק                            נכנס לשירות
 בין לבין

  בינואר1  בפברואר15 100%
  בפברואר16  במאי15 75%
  במאי16  באוגוסט15 50%
  באוגוסט16  בנובמבר15 25%

  בנובמבר16  בדצמבר31 0%
 )6/נג(
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  חישוב הוותק במקרים מיוחדים- 24.41
 

24.411 
למעט חופשה ללא משכורת  ( בינואר לחופשה ללא משכורת 1-ה שקדמה לעובד אשר יצא במשך השנ

לארץ במעמד  -ידי שלוחה של המדינה בחוץ- חופשה ללא משכורת בה הועסק העובד על,לרגל מחלה
בהמשך אחד או בכ מה  ) )ב(33.338 וחופשת לידה ללא משכורת כאמור בפסקה של עובד מקומי

 בינואר רק אותו חלק מתוספת הוותק 1-יקבל ב, פה ארוכה יותר משלושה חודשיםלתקו, המשכים
 :כמפורט להלן

 ;75% -אך פחות משישה חודשים , היה משך החופשה ללא משכורת שלושה חודשים או יותר )א(
 ;50% -אך פחות מתשעה חודשים , היה משך החופשה ללא משכורת שישה חודשים או יותר )ב(
 ;25% -אך פחות משנת אחת , ורת תשעה חודשים או יותרהיה משך החופשה ללא משכ )ג(
 . לא יהיה זכאי לכל חלק מתוספת הוותק-היה משך החופשה ללא משכורת שנה שלמה  )ד(

,  בינואר בתוך תקופת החופשה ומשך החופשה שקדמה לאותו יום היה קצר משלושה חודשים1-חל ה
 . בינואר1-תיזקף כל החופשה לחשבון השנה המתחילה ב

 )11/עא(
 

24.412 
,  חלפה שנת מיום פיטוריוםעובד שפוטר מן השירות עקב צמצום בעבודה והתקבל מחדש לשירות בטר

קבע משכורתו בדרגה החדשה על בסיס הוותק  תי, באותה דרגה בה שירת קודם או בדרגה נמוכה ממנה
 .בשירותו הקודם

 
24.413 

ששירת לא על בסיס דירוג , )24.45- ו24.44, 24.43 ראה סעיפים -למעט עובד בדירוג מקצועי (עובד 
אשר הועבר לשרת על בסיס  ) אחד הדירוגים הנהוגים בשירותהיינו ללא זכות לקבל תוספת ותק לפי (

יאשר לו האחראי את תוספת , במשרה שדרגתה אינה גבוה מהדרגה המתאימה למשרתו הקודמת, דירוג
תוספת ותק זו לא תהיה גבוהה  .הוותק בדרגתו בהתאם למספר השנים בהן שירת במשרתו הקודמת

 .ילה על בסיס דירוגמתוספת הוותק שהייתה מגיעה לו שירת מלכתח
 

24.414 
 שנה ולא גויס 18אשר הגיע לגיל , פי הצהרת חניכות-לרבות עובד צעיר המועסק על, צעיר-עובד )א(

 לדרגתו החדשה כמספר שנות עבודתו תשולם לו תוספת ותק לפי השיעור הצמוד, ל"צהל
 ;צעיר-לרבות שנות עבודתו כעובד, בשירות

 וזכותו לחזור לעבודה שמורה לו בהתאם ל"צהשהתגייס ל, לעיל) א(כאמור בנסמן , עובד )ב(
ת שירות לצורך  בשירות סדיר כתקופל"צהתיחשב תקופת שירותו ב, 34.2פרק משנה להוראות 

עם  , לפי השיעור הצמוד לדרגתו החדשה, צעיר-לרבות שנות עבודתו כעובד, תשלום תוספת ותק
ל או ישיבות הסדר תוכר אף היא  "תקופת שירות ללא תשלום במסגרת נח .חזרתו לעבודה

  . לצורך תשלום תוספת ותקל"צהכתקופת שירות סדיר ב
כוללת יחד את השירות הסדיר ואת , המוכרת לצורך חישוב ותק, התקופה המופיעה בסעיף זה

זאת , חיילתל או ישיבות ההסדר והיא לא תעלה על שלוש שנים לחייל או "השירות במסגרת נח
התוספת תשולם רק לעובד אשר איננו  . המשרתים בשירות סדירל"צהכמקובל לגבי כלל חיילי 

 .ל"צהמקבל תשלום בעד שנות שירות סדיר ב
 )6/סז(

 
24.415 

 ".עציר ציון"כולל גם " אסיר ציון"לצורכי פסקה זו 
,    ותידי הרשות לקביעת זכאות לאסירי ציון ובני משפחות הרוגי המלכ-על" אסיר ציון"שהוכר כ, עובד

 נחשבת תקופה זו כתקופת עבודה   -שבו צוינה תקופת היותו אסיר ציון , הממציא אישור על הכרה זו
מוכרו ת  , )24.430ראה פסקה  (לעובד המשובץ בדירוג מקצועי .  בשירות  לצורך  חישוב  תוספת הוותק

ר שמילא אחר התנאים לקבלת הדירוג רק אם חלו לאח. שנות היות העובד אסיר ציון כשנות ותק
 .תובאנה בחשבון חמש שנים בלבד, אם מספר השנים המוכרות הן יותר מחמש, בכל מקרה. המקצועי

עם תחילת שירותו ; היה אסיר ציון שנתיים, המשובץ במשרה אמרכלית בדירוג המינהלי, עובד )א(
 ;יצורפו שתי תוספות ותק למשכורתו בדרגתו הנוכחית

עם תחילת ;  שניםשבעהיה אסיר ציון ,  במשרה אמרכלית בדירוג המינהליהמשובץ, עובד )ב(
 ;שירותו יצורפו חמש תוספות ותק למשכורתו בדרגתו הנוכחית

 
26.1.2011 
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מהן ,  שנים7אחר כך היה אסיר ציון ;  שנים15המשובץ בדירוג המהנדסים עבד במקצועו , עובד )ג(
בסך הכל הוכרו ל ו  ; פה המזכה בוותק מקצועי שנים כמהנדס ולכן הוכרו אותן שנים כתקו3עבד 

לפי הכלל האמור הוא זכאי לתוספת ותק גם בעד ארבע שנים הנותרו ת  ;  שנות ותק מקצועי18
 ; תוספות ותק22-בסך הכל זכאי העובד ל; שבהן היה אסיר ציון ולא עבד כמהנדס

עם סיום לימודיו ;  שנים אסיר ציון בהיותו סטודנט3היה , המשובץ בדירוג הרופאים, עובד )ד(
כי לא , עובד זה לא יהיה זכאי לכל תוספת בעד תקופת היותו אסיר ציון; נתקבל לשירות המדינה

היה אסיר ציון לפני שסיים את חו ק . (מילא אז אחר התנאים לקבלת תוספת ותק מקצועית
 ).לימודיו

 )11/נח(
 

 ט'' הדירוג המינהלי ודירוג מקצ- 24.42
 

24.421 
ט מקבל בעת כניסתו לשירות את המשכורת " בדירוג המינהלי או בדירוג מקצעובד המדורג )א(

 ;המשולבת התחילית של דרגתו
יקבל תוספת ותק בתחילת שירותו , 24.415היה העובד אסיר ציון כפי שהוא מוגדר בפסקה  )ב(

ולפי )  ג(לפי נסמן  לרבות ותק , כאמור באותה פסקה לאחר שהגיש את האישור  על כך  לאחראי
 ;24.422פסקה   

 יקבל מספר תוספות ל"צהט שירות סדיר ב"שירת עובד המדורג בדירוג המינהלי או בדירוג מקצ )ג(
 :ששירת בשירות סדירותק כמספר השנים 

ל או ישיבות הסדר תוכר אף היא כתקופת שירות  "תקופת שירות ללא תשלום במסגרת נח .1
 ; לצורך תשלום תוספות ותקל"צהסדיר ב

כוללת יחד את השירות הסדיר , המוכרת לצורך חישוב ותק, התקופה המופיעה בסעיף זה .2
א ו  ל או ישיבות ההסדר והיא לא תעלה על שלוש שנים לחייל "מסגרת נחואת השירות ב

 ; המשרתים בשירות הסדירל"צה זאת כמקובל לגבי כלל חיילי ,לחיילת
משרד ידי -הוכרו על, ל אשר נפצעו טרם שסיימו את שירות החובה המלא"עובדים נכי צה .3

תוכר , ועקב זאת שוחררו משירות חובה)  נכות ומעלה10% -מ(ל " כנכי צההביטחון
 תשלום   לצורך ,  נפצעו  לא אילו לשרת  עליהם  שהיה  תקופת שירות החובה המלאה 

שלום בעד שנות  התוספת תשולם רק לעובד אשר איננו מקבל ת ; במשכורת  ותק  תוספת
  .ל"צהשירות סדיר ב

 )1.6.1994, ד" בסיון התשנב"תוקף ההוראות מיום כ(
 )6/סז(

בהיקף של לא ,  חודש לפחות12ל  לתקופה ש או לשירות אזרחיעובד אשר התנדב לשירות לאומי )ד(
 או בשירות  קבל תוספות ותק כמספר השנים שהיה בשירות לאומיי,  שעות בשבוע40-פחות מ
 . אזרחי

ידי  -הגופים שהוכרו עלידי - ניתנים על,והיקף השעות אישור על תקופת השירות הלאומי .1
היחידה לפיקוח ובקרה על השירות ידי -רשימת הגופים מתפרסמת על. יהשר האחרא

 ;במשרד האחראי הלאומי
 ) 7/שע() 26.4.2009, ט"א ייר התשס'  מיום ב 45' החלטת ממ שלה  מס(

-מנהלת השירות האזרחיידי - ניתנים על,והיקף השעותאזרחי אישור על תקופת שירות  .2
 . במשרד האחראי לאומי

 )12/עג(
ברית במסגרת ט ולמד את השפה הע"עולה חדש המדורג בדירוג המינהלי או בדירוג מקצ )ה(

 ;יקבל תוספת ותק כמספר החודשים שלמד ועד למרב של שנה אחת, )אולפן(מאורגנת 
לארץ במעמד של -עובד בחופשה ללא משכורת אשר הועסק על ידי שלוחה של המדינה בחוץ )ו(

עובד מקומי וכן עובד חדש אשר התקבל לשירות המדינה והיה קודם לכן במעמד של עובד 
בתנאי שבין , לארץ לצורך תשלום תוספת ותק-ר תקופת העבודה בחוץתוכ,  לארץ-מקומי בחוץ

 ;לארץ ותחילת העבודה בארץ אם לא עברה יותר משנה אחת-סיום העבודה בחוץ
ידי נציבות שירות -יוכר אישור הוותק אך ורק על) צבא דרום לבנון(ל "לעובד ששירת בצד )ז(

 ;ל"צההמדינה ויותנה בהוצאת אישור 
מוכרות לצורך תשלום משכורת ויהוו בסיס לחישוב  , לעיל) ז(עד ) ב(תוספות הוותק לפי נסמנים  )ח(

: כגון, התוספות לא ייצרו זכויות נוספות, גמולים הנקבעים באחוז מן המשכורת המשולבת
 דרגה קביעת, מכסת חופשת מנוחה, אחוזי גמלה, תוספות המשתלמות על בסיס שנות ותק

 .תוספות אלו ישולמו לעובד אשר איננו מקבל כבר תשלום בעד אותן שנות ותק. וכדומה
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24.422 
רשאי לגרור ממקום , )1.4.1980(ם "ו בניסן התש"שהתקבל לעבודה אחרי ט, עובד בדירוג המינהלי

בניסן   ו"דה לפני טועובד שהתקבל לעב;  שנים10-אך לא יותר מ, עבודתו הקודם את ותק בעבודה
 :אם נתקיימו בו התנאים הבאים,  שנות ותק בלבד5רשאי לגרור  ) 1.4.1980 ( ם"התש

הרשויות  , מרכז השלטון המקומי, הממשלה: דהיינו, העובד עבד במוסד מוכר כגוף ציבורי )א(
הקרן  וקרן היסוד, ההסתדרות הציונית, הסוכנות היהודית, שלוש העיריות הגדולות, המקומיות

עלים לפי ההסכם מוסדות להשכלה גבוהה ותאגידים ציבוריים בארץ הפו, הקיימת לישראל
והעובדים המועסקים , הקיבוצי שנחתם בין הממשלה לבין ההסתדרות העובדים הכללית החדשה

 ;בו מקבלים את משכורתם לפי סולם הדירוג המינהלי
ותקו של העובד יוכר רק לגבי שנות עבודה בפועל בתחום הרחב של המקצוע שבו מועסק העובד  )ב(

 ;)16.5.1948(ח "תשהבאייר ' ה שלאחר זורק בתקופ, במקומות עבודה בארץ, כיום
 ;העובד איננו חייב ברציפות בעבודתו בין מקום עבודה אחד למשנהו )ג(
 .על העובד להציג אישורים מתאימים ממקומות עבודתו הקודמים )ד(
 

24.423 
תוספת הוותק היא בסכום אחיד לכל דרגה שבסולם המשכורת המשולבת בהתאם לשנות הוותק  )א(

 ;המאושרות
כפי שייקבע בהסכמים  הוא , תוספות ותקתשלום רבי של שנות הוותק המוכרות לצורך המספר המ )ב(

 ;הקיבוציים לגבי כל דירוג ודירוג
מוכרת לצורך תשלום משכורות ותהווה בסיס לחישוב גמולים , 24.422תוספת הוותק לפי פסקה  )ג(

תוספות : כגון, צור זכויות נוספותהתוספת לא תי. הנקבעים באחוז מן המשכורת המשולבת
ספת תשולם תו. וכדומה מכסת חופשת מנוחה, אחוזי גמלה, המשתלמות על בסיס שנות ותק

 .לעובד אשר איננו מקבל כבר תשלום בעד אותן שנות ותק
 )14/עא(

 
24.424 

מקבל את המשכורת המשולבת , ט ומועלה בדרגה"עובד המדורג בדירוג המינהלי או בדירוג מקצ )א(
בצירוף מספר תוספות ותק לפי השיעור הצמוד לדרגתו , התחילית של הדרגה שאליה הוא מועלה

דמת ערב העלאתו כמספר תוספות הוותק וחלקי תוספת הוותק ששולמו לו בדרגתו הקו, החדשה
 ;בדרגה

זכאי לתוספת ותק  ,  בינואר1-המועלה בדרגה ב, ט"עובד המדורג בדירוג המינהלי או בדירוג מקצ )ב(
 .לפי השיעור הצמוד לדרגתו החדשה, יתה מגיעה לו באותו יום אלמלא הועלה בדרגהינוספת שה

 
24.425 

לא תהיה בשום מקרה גבוהה בצירוף תוספת הוותק , משכורתו המשולבת של עובד שהועלה בדרגה
 .משיא הדרגה אליה הועלה

 
  הוראות כלליות בדבר הדירוגים המקצועיים- 24.43

 
24.430 

 :הוראות סעיף זה חלות על העובדים המדורגים באחד הדירוגים המקצועיים הבאים  )א(
,  אקדמאים ממדעי החברה והרוח, רנטגנאים, ביוכימאים ומיקרוביולוגים, רוקחים, רופאים

עובדי , עובדי מחקר, הנדסאים וטכנאים, מהנדסים, עיתונאים, שירות המשפטי והפרקליטיםה
 ;רפואיים-עובדים בדירוג פארה, עובדים סוציאליים, אחים, הוראה

הוא כפי שנקבע , בסעיף זה המספר המרבי של שנות ותק המוכרות לצורך תשלום תוספת ותק )ב(
  .בהסכמים הקיבוציים לגבי כל דירוג ודירוג

 )11/נח(
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24.431 
למעט עובד המדורג בדירוג עובדי המחקר בדרגה ג , עובד המדורג באחד הדירוגים הנקובים לעיל

 :מקבל, ומעלה
 בהתאם לתנאים שירות לאומיאו ב, ל"צהתוספת ותק כמספר שנות שירותו בשירות חובה ב )א(

תוספת זו תשולם רק לעובד אשר איננו מקבל כבר תשלום בעד  ). ד(24.421המפורטים בפסקה 
 ;ל"צהשנות שירותו בשירות חובה ב

, כעולה חדש) אולפן(תוספת ותק כמספר החודשים שלמד את השפה העברית במסגרת מאורגנת  )ב(
 ;עד למרב של שנה אחת

משרד ידי -על)  נכות ומעלה10%-מ(ל " והוכר כנכה צהל"צהביחס לעובד שנפצע בעת שירותו ב )ג(
 ;)ג(24.421ראה פסקה , הביטחון

 )1.6.1994(ד "ב בסיוון התשנ"בתוקף מיום כ(
 ).ז(24.421ראה פסקה , )צבא דרום לבנון(ל "ביחס לעובד ששירת בצד )ד(

רת לצורך תשלום משכורת ותהווה בסיס לחישוב גמולים מוכ, לעיל) ד(-)א(תוספת הוותק לפי נסמנים 
תוספת המשתלמת : כגון, התוספת לא תיצור זכויות נוספות. הנקבעים באחוז מן המשכורת המשולבת

 .קביעת דרגה וכדומה, מכסת חופשת מנוחה, אחוזי גמלה, על בסיס שנות ותק
שלום לא יעלה על המספר המרבי כפ י  יחול רק בתנאי שסך כל תוספות הוותק לת) ד(-)א(האמור בנסמן 

 .שנקבע בהסכמים הקיבוציים לגבי כל דירוג ודירוג
 ) 15/עא(
 

24.432 
למעט האחים והעובדי ם  , )א(24.430לעובדים המדורגים באחד הדירוגים הנקובים בפסקה  )א(

על כללי חישוב (, פי שנות ותקם המקצועי-משתלמת תוספת הוותק בדרגתם על, הסוציאליים
ג  תקופת הוותק המקצועי של עובד המדור ). 24.45- ו24.44ראה סעיפים , ותק זה בכל מקצוע

 :בדירוג מקצועי בחלק של שנה תחושב לפי הלוח הבא
 ותק מקצועי ימים   שיעור תוספת הוותק     

  או יותר316 100%
 315 עד 226-מ 75%
 225 עד 136-מ 50%
  135 עד 46-מ 25%

  45עד  0%
א זכאי לתוספת ותק בעד  והו, )24.415כפי שהוא מוגדר בפסקה (, "אסיר ציון"היה העובד  )ב(

אישור  , יחד עם האישורים על השכלתו ועל עבודתו, יגיש, תקופת מאסרו בהתאם לאותה פסקה
והמוסמך לקבוע את הוותק המקצועי יקבע אותו בהתאם  , על תקופת מאסרו כאמור באותה פסקה

 ;לתקופת המאסר המוכרת לצורכי אותה פסקה
ירוג מקצועי מובאות בחשבון הוותק המקצועי בין אם תקופות העבודה במקצוע של העובד בד )ג(

בדבר תשלום תוספת ותק לעובד שחזר לשירות ( .חלו בהמשך אחד ובין אם חלו בכמה המשכים
 .85.124ראה פסקה , על ותק בעת פרישה ).ג(11.832ראה פסקה 

 
24.433 

 או  ל"צהב) א(24.430המדורג באחד הדירוגים הנקובים בפסקה , ובדתקופת שירות של ע )א(
שירות  או ב, לפני קום המדינה או בצבאות הברית במלחמת העולם השנייה, בשירותי הביטחון

נחשבות , וכן תקופות השתלמות במקצוע) ד(24.421 בהתאם לתנאים המפורטים בפסקה לאומי
ובלבד שחלו אחרי שנתקיימו בעובד התנאים , כתקופת עבודה לשם קביעת הוותק המקצועי

,  בפיזיותרפיסטים , במרפאים בעיסוק,  אם מדובר באחים-להכללתו בדירוג המקצועי או 
 ; לאחר שהשלים את הכשרתו למקצוע-ברנטגנאים או בעובדים סוציאליים 

ידי  -על)  נכות ומעלה10% -מ (ל"צהכה  והוכר כנל"צהשנפצע בעת שירותו ב, ביחס לעובד )ב(
 .)ג(24.421  פסקהראה, משרד הביטחון

 )15/עא(
 

24.434 
מקבל בעת היכנסו לשירות את , )א(24.430עובד המדורג באחד הדירוגים הנקובים בפסקה  )א(

 .של דרגתוהמשכורת המשולבת התחילית 
מוסיפים על משכורתו המשולב ת  , 24.435לאחר שנקבע ותקו המקצועי לפי הוראות פסקה  )ב(

בהתאם לוותקו , את שיעור תוספת הוותק המגיע לו, למפרע מיום התחלת שירותו, התחילית
 ;) בינואר1-נס באם נכ, או ביום היכנסו לשירות( בינואר שקדם להיכנסו לשירות 1-המקצועי ב
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בכפיפות  ,  בינואר הבא לאחר היכנסו לשירות לתוספת ותק בשיעור מלא1-עובד כזה זכאי ב )ג(
 בדבר יציאה לחופשה ללא משכורת לעובד אשר לא עבד במקצועו 24.411 להוראות פסקה

ו במקצוע בתקופת או לא המציא אישורים מתאימים על עבודת, בתקופת החופשה ללא משכורת
 ;ל"חופשתו הנ

תצורף  , המציא עובד אישורים מתאימים על עבודתו במקצוע בתקופת החופשה ללא משכורת )ד(
 בדבר חישוב 24.432לו בכפיפות להוראות פסקה , תקופה זו לחישוב תוספות הוותק המגיעות

 .תוספת ותק בעד חלק של השנה
 )11/נח(

 
24.435 

)  א(24.430המדורגים באחד הדירוגים המנויים בפסקה , ם קביעת ותקם המקצועי יגישו העובדיםלש
המרפאים  , האחים, הביוכימאים והמיקרוביולוגים, הרוקחים, הרופאים הווטרינרים, למעט הרופאים(

.  השכלתם ועל עבודתם אישורים מהימנים על-לאחראי ) הפיזיותרפיסטים והרנטגנאים, בעיסוק
האחראי רשאי להכיר בוותק המקצועי רק לאותם עובדים אשר רכשו את תוארם האקדמי באחד מן  

 -:בהתאם לנוהל הבא, המוסדות להשכלה גבוהה בארץ
האחראי יבדוק את המסמכים המוכיחים את השכלתו של העובד ואת זכאותו לתואר האקדמי  )א(

 ;בודתו במקצועהמבוקש וכן את המסמכים בדבר תקופת ע
יציין זאת בטופס בקשה לאישור תוספת ותק , מצא האחראי כי הוכחו ההשכלה ושנות העבודה )ב(

 ;)2275מדף (מקצועי 
 ;עותקי הטופס המאושר יופצו כמסומן עליו )א(
 -המדינה ובד במשרד והנשלח לנציבות שירות לעותקי הטופס הנשאר בתיקו האישי של הע )ג(

 ;יצורפו תצלומים מאושרים של המסמכים אשר שמשו בסיס להחלטות האחראי
לבטל כל  , ל"תוך חודש ימים מיום קבלת העתק הטופס כנ, רשאיתהמדינה נציבות שירות  )ד(

 ;ר"החלטה שניתנה בנדון אם היא נוגדת את הוראות התקשי
להמציא אישור על עבודתם , מסיבות שונות, ית ואין באפשרותםעובדים אשר להם השכלה אקדמ )ה(

יצהירו על עבודתם , לארץ-בעיקר על עבודה בחוץ, במקומות שלפני עבודתם בשירות המדינה
שיאושר על ידי  ) 2270מדף ( הצהרה -במקצועם במקומות עבודה אלה בטופס ותק מקצועי 

פרקליט , היועץ המשפטי לממשלה, ראש רשות מקומית, עורך דין, דיין בבית דין דתי, שופט
או כל אדם אחר שהוסמך לכך , המחוז ועוזריהם/ וסגני פרקליט המדינה, הנפה/ המחוז/ המדינה

 .חתימת אחד מהמפורטים לעיל תיתן תוקף חוקי לבקשה .המשפטיםידי שר -על
הפיזיותרפיסטי ם , המרפאים בעיסוק, האחים, הביוכימאים והמיקרוביולוגים, הרוקחים, הרופאים

וא יקבע את וה, משרד הבריאותוהרנטגנאים יגישו תעודות ומסמכים להכרת תקופת עבודתם במקצוע ל
 .הוותק המקצועי שלהם

, משרד החקלאותהרופאים הווטרינרים יגישו תעודות ומסמכים להוכחת תקופת עבודתם במקצוע ל
 .והוא יקבע את הוותק המקצועי שלהם

 ישלחו לנציבות שירות המדינה העתק מכל אישור על הכרת ותק משרד החקלאות ומשרד הבריאות
 .מקצועי הניתן לפי פסקה זו

 
24.436 

משתלמת לו המשכורת , והמועלה בדרגה) א(24.430עובד המדורג באחד הדירוגים הנקובים בפסקה 
ה בצירוף תוספת הוותק הצמודה לאותה דרגה בהתאם לשנות הוותק ו החדשתהמשולבת בדרג

 .המקצועי שהוכרו לו בדרגתו הקודמת
 

24.437 
רשאי לערור  , 24.435אשר ותקו במקצוע נקבע לפי פסקה , המדורג בדירוג ההנדסאים והטכנאים, עובד

נציג המחלקה , בת מנציג נציבות שירות המדינהעל החלטת נציבות שירות המדינה בפני ועדה המורכ
 .לאיגוד מקצועי ואיש מקצוע שעליו יוסכם בין שני נציגים אלה

 
 )24.45וכן סעיף ( ותק מקצועי - 24.44

 
24.441 
 רופאים

בה עבד , נחשבת כל תקופה, לשם קביעת הוותק המקצועי, כתקופת עבודה במקצוע של הרופאים
לפי  , לעבוד במקצוע) קבוע או זמני(חר המועד בו היה זכאי לקבל רישיון העובד במקצוע הרפואה לא

 .הספר לרפואה בארץ- בנוגע לבוגרי בתימשרד הבריאותההנחיות הנהוגות ב
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24.442 
 רופאים וטרינרים

נחשבת כל תקופה בה  , וותק המקצועילשם קביעת ה, כתקופת עבודה במקצוע של הרופאים הווטרינרים
 .עבד העובד במקצוע הרפואה הווטרינרית לאחר קבלת הדיפלומה

 )4/סח(
 

24.443 
 רוקחים

נחשבת כל תקופה בה עבד ,  קביעת הוותק המקצועילשם, כתקופת עבודה במקצוע של הרוקחים
או בה היה , העובד במקצוע לאחר התאריך בו מילא העובד אחר התנאים לקבלת הדירוג המקצועי

 .מדורג בדירוג מיוחד למקצועו
 

24.444 
 ביוכימאים ומיקרוביולוגים

עבר העובד נחשבת כל תקופה בה , כתקופת עבודה במקצוע לשם קביעת הוותק המקצועי )א(
במקצוע או שובץ בדירוג המקצועי לאחר התאריך בו מילא אחר התנאים לשיבוצו בדירוג 

קבלת תואר אקדמי ראשון לרבות תקופת עבודת ההסמכה לקבלת תואר שני ותואר (המקצועי 
 ;)שלישי

ואם  , עובד בעל תואר שני מקבל תוספת של שתי שנות ותק מקצועי נוסף על משכורתו בדרגתו )ב(
 .וא בעל תואר שלישי מקבל תוספת של חמש שנות ותק מקצועי נוסף על משכורתו בדרגתוה

 
24.445 

 אקדמאים במדעי החברה והרוח
נחשבת כל , לשם קביעת הוותק המקצועי, כתקופת עבודה באחד ממקצועות מדעי החברה והרוח )א(

ידי -ושרה על כפי שא-ל "תקופה מיום סיום הלימודים לקבלת התעודה באחד המקצועות הנ
 -אשר לפיה מילא העובד אחר התנאים לקבלת הדירוג המקצועי , המוסד האקדמי הנוגע בדבר

 ;או בה היה מדורג בדירוג מיוחד למקצועו, בה עבד במקצוע המזכה אותו לאותו דירוג
,  רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות, גופים ממלכתיים: עובד המועבר מאחד המוסדות הבאים )ב(

, קרן הקיימת לישראל, קרן היסוד, ההסתדרות הציונית, הסוכנות היהודית, מרכז השלטון המקומי
המוסדות להשכלה גבוהה ותאגידים ציבוריים , ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל

לרבות  , רשאי לגרר לצורך חישוב הוותק ותשלום משכורת את שנות עבודתו הקודמות, בארץ
לדירוג  לפני קבלת התואר או לפני מועד זכאותו , שנות עבודה בהן היה מדורג בדירוג אחר

לא תוכרנה תקופות עבודה קודמות . המקצועי ובלבד שערב העברתו היה מדורג בדירוג המקצועי
 ;)16.5.1948(ח "תשהבאייר ' שחלו לפני ז

תיחשב עבודה שלצורך מילויה דרושה השכלה אקדמית , לארץ-לצורך חישוב ותק מחוץ )ג(
 ;קצועי הרחב של המשרהאו עבודה בתחום המ, במקצוע הנלמד) תואר ראשון לפחות(מושלמת 

כזמני , תובא בחשבון גם תקופת עבודתו של העובד כארעי, לעניין חישוב תקופת העבודה )ד(
 ;פי חוזה מיוחד-וכעובד על

לשם קביעת ) א(24.248כתקופת עבודה במקצוע של העובדים המועסקים במקצוע המנוי בפסקה  )ה(
ה עבד במקצוע או שבה היה מדורג בדירוג מיוחד נחשבת כל תקופה שב, הוותק המקצועי

 ;שחלה לאחר קבלת התואר הראשון, למקצוע
לשם קביעת ) ד(24.248כתקופת עבודה במקצוע של העובדים המועסקים במקצוע המנוי בפסקה  )ו(

-לנחשבת כל תקופה שבה עבד העובד לאחר קבלת סמיכות לרבנות מוכרת ע, הוותק המקצועי
, במשרות אשר למילוין דרושה לדעת נציבות שירות המדינה, הרבנות הראשית לישראלידי 

 ;סמיכות לרבנות
לשם קביעת ) ה(24.248כתקופת עבודה במקצוע של העובדים המועסקים במקצוע המנוי בפסקה  )ז(

ר קבלת הרישיון האמור באותו נחשבת כל תקופת עבודה במקצוע בארץ לאח, הוותק המקצועי
שלאחר , לארץ-כן נחשבת כתקופת עבודה במקצוע מחצית תקופת העבודה במקצוע בחוץ; נסמן

ידי מועצת רואי החשבון כמתאימה לרמה  -רכישת השכלה בראיית חשבון ברמה שהוכרה על
 .הדרושה לקבלת הרישיון האמור באותו נסמן

 )15/עא(
 

 
 
 

24.442 - 24.445
  משכורת ושכר- 24פרק 

___________________________________________________________________________

15.8.2011 
https://www.prisha.co.il/



24.446 
 ם או הפרקליטיםינ המשפטדירוג

,  ם או הפרקליטיםינלשם קביעת הוותק המקצועי בדירוג המשפט, כתקופת עבודה במקצוע )א(
, פת התמחות שבה חויבלרבות תקו,  במקצוע או הפרקליטנחשבת כל תקופה שבה עבד המשפטן

 ; בהצלחה בבחינות לקראת קבלת התואר או הפרקליטלאחר התאריך שבו עמד המשפטן
 )15/סז(

 :לארץ נחשבות כלהלן-תקופות עבודה לעובד במקצוע בחוץ )ב(
 כמחצית  -עובד כחבר בלשכת עורכי הדין בישראל עד מלאת שלוש שנים לרישומו של ה .1

 ;ממה שהיו למעשה
 -לאחר מלאת שלוש שנים לרישומו של העובד כחבר בלשכת עורכי הדין בישראל  .2

 .כתקופות ותק מקצועי מלאות
 : ידי נציבות שירות המדינה-קביעת ותקו המקצועי של עובד במקרים הבאים תיעשה על )ג(

 ;לארץ-ים בחוץהעובד סיים את לימודיו האקדמי .1
העובד עבד במקצוע לאחר קבלת התעודה והחל בתקופת ההתמחות לאחר שכבר עבד   .2

 .במקצוע
 

24.447 
 עיתונאים

,  לשם קביעת הוותק המקצועי , כתקופת עבודה במקצוע של עובדים המדורגים בדירוג העיתונאים )א(
יה מדורג נחשבת כל תקופה שבה עבד העובד במקצוע המזכה אותו לאותו דירוג או שבה ה

 ;ובלבד שהעבודה במקצוע הייתה עבודתו העיקרית של העובד, בדירוג העיתונאים
,  רשויות מקומיות, חברות ממשלתיות,  גופים ממלכתיים:עובד המועבר מאחד המוסדות הבאים )ב(

, קרן הקיימת לישראל, קרן היסוד, ההסתדרות הציונית, הסוכנות היהודית, מרכז השלטון המקומי
תאגידים ציבוריים המוסדות להשכלה גבוהה ו, ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל

לרבות  , רשאי לגרור לצורך חישוב הוותק ותשלום משכורת את שנות עבודתו הקודמות, בארץ
לפני קבלת התואר או לפני מועד זכאותו לדירוג  , שנות עבודה בהן היה מדורג בדירוג אחר

 ;המקצועי ובלבד שערב העברתו היה מדורג בדירוג המקצועי
 ).16.5.1948(ח "תשהבאייר ' ת שחלו לפני זלא תוכרנה תקופות עבודה קודמו )ג(
 

24.448 
 עובדי הוראה
הן שנות הוותק , ההוראה לפיהן נקבעת משכורת העובדים המדורגים בדירוג עובדי, שנות הוותק

העלאות במשכורת העובדים המדורגים בדירוג עובדי ה .משרד החינוךידי -בהוראה המוכרות על
 . בספטמבר בכל שנה1-חלות מה, לפי מספר שנות הוותק, ההוראה

 
24.449 

 המהנדסים
נחשבת כ ל   , לשם קביעת הוותק המקצועי, כתקופת עבודה במקצוע של עוב דים המדורגים בדירוג המהנדסים )א(

קבלת   הדירוג המקצועי ושבה  היה העו בד מוע ס ק   תקופה ש לאחר  התאריך שבו  מילא העובד  אחר  התנאים ל
 ;במקצוע המזכה א ותו לאותו דירוג או שבה היה מדו רג בדירוג מיוחד במקצועו

שלשם  הכללתם באותו  דירוג  דר וש  רי שום בפנקס המהנדסים , עובדים המדורג ים בדירוג המה נדסים )ב(
 השכלה  או   תעודת חברות  או תעודת  רישו ם באגוד ה   על סמך תעודת) 24.248ר אה פסקה ( והאדריכלים 

תעודת ה חברות או   , התאריך הקבוע לחישוב הוותק המ קצועי הוא תאר יך תעודת ההש כלה, מקצועית
 ; ולא תאריך  הרישום  בפנקס המהנדסים והאדריכלים, תעודת הרישום   באגודה המקצועית

 ותקו המוכרות במקצועו  תובאנה בחשבון שנות, הנדסאי או טכנאי שקיבל סמיכות כמהנדס )ג(
 ;כהנדסאי או כטכנאי לצורך חישוב מספר תוספות הוותק המגיעות לו בדרגתו

מרכ ז   ,  רשויות  מקומיות,  חברות  ממשלתיות, גופים  ממלכתיים:  עובד המועבר  מאחד המוסדות הבאים )ד(
ה הסתדרות   , קרן הקיימת לישראל, קרן  ה יסוד, ההסתדרות  הציונית, הסוכנות  היהו דית ,השלטון המקומי

רש אי לגר ור   ,  לה גבוהה  ותא גידים ציבוריים בארץהמוסדות   להשכ, הכללית של הע ובדים בארץ יש ראל
לרבות שנות עבודה בהן היה ,  חישוב הוותק ותשלום משכורת את שנות עבודתו הקודמותלצורך

לפני קבלת התואר או לפני מועד זכאותו לדירוג המקצועי ובלבד שערב העברתו , בדירוג אחר
 ;היה מדורג בדירוג המקצועי
 ). 16.5.1948(ח "תש הבאייר ' ודמות שחלו לפני  זלא תוכר נה תקו פות עבודה ק

 ))1.4.1972(ב ' 'ז בניסן תשל''י: תחולה(
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  המשך ותק מקצועי- 24.45
 

24.451 
 הנדסאים וטכנאים

כתקופת עבודה במקצוע של עובדים המדורגים בדירוג ההנדסאים והטכנאים נחשבת כל תקופה שבה 
אחר המועד המוקדם ביותר מבין , תו לאותו דירוגעבד העובד במשרה טכנית הנדסית המזכה או

 ;המועדים הבאים
 ;הנדסי מוכר במקצועו-המועד שבו קיבל העובד תעודת גמר של בית ספר טכני )א(
 ;המועד שבו אישרה רשות ההסמכה את רישומו של העובד בפנקס )ב(
מקום המועד בו דורג העובד לראשונה בדירוג המהנדסים או בדירוג ההנדסאים והטכנאים בכל  )ג(

 ;עבודה שהוא בארץ
ובלבד שתקופת , הנדסית -המועד בו השלים העובד חמש שנות עבודה מוכרת במשרה טכנית )ד(

 ;תיחשב כתקופת עבודה לצורך נסמן זה, המוכרת לצורך זה, הנדסיים-לימודים במוסדות טכניים
,  ותרשויות מקומי,חברות ממשלתיות, גופים ממלכתיים: עובד המועבר מאחד המוסדות הבאים )ה(

 קרן הקיימת לישראל , קרן היסוד, ההסתדרות הציונית, הסוכנות היהודית, מרכז השלטון המקומי
המוסדות להשכלה גבוהה ותאגידים ציבוריים , ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל

לרבות , את שנות עבודתו הקודמות, לצורך חישוב הוותק ותשלום משכורת, רשאי לגרור, בארץ
פני מועד זכאותו לדירוג לפני קבלת התואר או ל, שנות העבודה בהן היה מדורג בדירוג אחר

 .המקצועי ובלבד שערב העברתו היה מדורג בדירוג המקצועי
 ).16.5.1948(ח "תשהבאייר ' לא יוכרו תקופות עבודה קודמות שחלו לפני ז

 
24.452 

 רפואית-הרהמרפאים בעיסוק החטיבה הפא, פיזיותרפיסטים, הרנטגנאים
-עובדי החטיבה הפארה, המרפאים בעיסוק, טיםהפיזיותרפיס, כתקופת ותק מקצועי של הרנטגנאים

משרד ידי -רפואית נחשבות כל שנות עבודה בפועל במקצוע וכן  כל תקופת השתלמות מוכרת על
 .הבריאות

 
24.453 
 האחים

 חודשי שישהה צברו עובדים אשר במועד ז.  בינואר של כל שנה1-ותק האחים יחושב בשנים שלמות ב
 שישה בינואר צברו פחות מ1-ואילו עובדים אשר ב, זכאים לתוספת ותק של שנה שלמה, ותק או יותר
תוספת הוותק תחושב לפי רמת ההשכלה . לא יהיו זכאים לכל תוספת ותק בגין חלקי השנה, חודשי ותק
 .ר"ד, א"מ, א"ב, ךאח מוסמ, אח מעשי: של העובד

 )18/שע(
 

24.454 
 העובדים הסוציאליים

העובדים אשר במועד זה  . בינואר של כל שנה1-ותק העובדים הסוציאליים יחושב בשנים שלמות ב
 בינוא ר  1-ואילו עובדים אשר ב,  של שנה שלמהזכאים לתוספת ותק,  חודשי ותק או יותרשישהצברו 

תוספת הוותק . לא יהיו זכאים לכל תוספת ותק בגין חלק מהשנה,  חודשי ותקשישהצברו פחות מ
 .ר"ד, א"מ, א"ב, כשיר: תחושב לפי רמת ההשכלה של העובד

 )21/נח(
 

  ותק עובדי מחקר- 24.46
 

24.460 
 עובדי מחקר

 תחושב מיום זכאות העובד -)  ר"ד(עד ד ) 'שנה א(מדורגים בדרגות ה תוספת הוותק לעובדי מחקר ה
 .ותיקבע בסכום אחיד לכל דרגה בהתאם לשנות הוותק המאושרות, לקבלת תואר אקדמי ראשון

 
24.461 

 שיעור שכר קידום
זכאי לשיעור קידום ותק באחוזים ממשכורתו התחילית המשולבת החל , 1א-עובד המדורג בדרגות ג

 - והחל מראשית שנת הוותק השלישית ואילך 7.5%בעד שנה זו יקבל . הוותק המוכרת השנייהמשנת 
 . לכל שנת ותק עד לשיעור המרבי שנקבעו לדרגתו2.5%תוספת של 

 )5/נב(
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24.462 

 עובדי מחקר
לצורך חישוב שיעור שכר קידום יילקחו בחשבון שנות שירותו הקודמות של עובד בכל מוסד להשכלה 

הוא הדין , או במכון מחקר שתנאי השכר והקידום בו זהים לאלה שבשירות המדינה, וה בישראלגב
ל  " החישוב יחול על עובדים כנ. ל לשירות המדינה בדרגתם"לגבי עובדי מחקר העוברים משירות בצה

 .אשר נקלטו בשירות המדינה בדרגה מקבילה וברציפות
 

24.463 
 גרירת ותק

כמפורט  ,  יתווספו שנות גרירת ותק עד לשיעור המרבי שנקבע לדרגתו1א-לעובד המדורג בדרגות ג
 :)9.8.2001(א "באב התשס' של ההסכם הקיבוצי מיום כ'  ובכפוף לנספח גלהלן

      הדרגה    שנות גרירת ותק
  1א        תשע         
  א        שש         
  ב        שלוש         
  ג        אחת         

 )25/סו(
 

  קידום ותק- 24.47
 

24.471 
בהתאם לשנות הוותק המקצועי של העובד ולפי ,  בינואר בכל שנה1-קידום הוותק לפי סעיף זה יינתן ב

ובלבד שסך כל שיעורי תוספת הוותק הרגילה ,  על תוספת הוותק הרגילהנוסף, 24.43הכללים שבסעיף 
 .ושיעורי קידום הוותק לפי סעיף זה לא יעלו על שיא דרגת העובד

 )11/נח(
 

24.472 
, או בדירוג המהנדסים או בדירוג העיתונאים, עובד המדורג בדירוג האקדמאים במדעי החברה והרוח

כפי שהם  (או בעל תואר שני או שלישי ,  בעל תעודה בלימודי תעודהוהוא, או בדירוג השירות המשפטי
זכאי לקידום  -) ר"ד( עד ד 1וכן עובד המדורג בדירוג עובדי המחקר בדרגות ה, )24.26מוגדרים בסעיף 

 מיום זכאותו לתואר,  שנות ותק לכל שנת עבודה כולל הוותק המקצועי הרגיל1.5ותק בשיעור של 
 .עד לשיא הוותק הקיים בדירוג, ל ואילך"הנ

 
  תוספת תארים- 24.48

 
24.480 

 .התוספות האמורות בסעיף זה נחשבות כחלק מן המשכורת לכל דבר ועניין
 

24.481 
 ביוכימאים ומיקרוביולוגים

עור לעובד המדורג בדירוג הביוכימאים והמיקרוביולוגים שהוא בעל תואר שני מקבל תוספת תואר בשי
מקבל תוספת תואר בשיעור של  , ל שהוא בעל תואר שלישי"עובד כנ.  ממשכורתו המשולבת6%של 
 . ממשכורתו המשולבת9%

 ))1.10.1984(ה ' 'בת ש רי התשמ' ה: תחולה(
 

24.482 
 רוקחים

זכאי לתוספת תואר באחוזים לחודש , עובד המדורג בדירוג הרוקחים שהוא בעל תואר שני או שלישי
 :בשיעורים הבאים, המשולבתרת ומהמשכ

 7%עובד בעל תואר שני 
 9%עובד בעל תואר שלישי 

 ))1.12.2009 (ע" התשבכ סלו בד''י: תחולה(
 )2/עא(
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 רים מיוחדים משכורת ותשלומים במק- 24.5
 

 24.52/  משכורת לעובד המכהן בפועל 24.51
 תשלום דמי כלכלה  24.53/ משכורת חלקית 

 תשלום הפרשים לעובד  24.54/ ושכר דירה 
  תוקף ותחולה24.55/ שפרש מן השירות 

 
  משכורת לעובד המכהן בפועל- 24.51

 
24.510 
 :בסעיף זה

אותה כאילו צמודה לה הדרגה הנמוכה מאותן רואים , משרה לה צמודה בתקן יותר מדרגה אחת )א(
 ;דרגות

 חודשים שקדמו למינוי 12שחלו במשך ,  ימים רצופיםשמונה בנות לפחות, תקופות מינוי בפועל )ב(
לצורך חישוב התקופות המזכות במשכורת , יצורפו לאותה תקופת מינוי בפועל, בפועל אחר
 .גבוהה יותר

 )22/שע(
 

24.511 
ודרגת המשרה בה מכהן העובד בפועל  , 18.2שנתמנה לכהן בפועל בהתאם לפרק משנה  עובד )א(

את  , תו בפועל לכהונ31-החל מהיום ה, מקבל, אינה גבוהה ביותר משתי דרגות מדרגתו הקבועה
 ;אם היא גבוהה ממשכורתו בדרגתו הקבועה, המשכורת המשולבת של דרגת אותה משרה

או עובד החטיבה הפארה רפואית שמונו בפועל למשרה מסוימת ואשר מונו דרך , מרפא בעיסוק )ב(
פי דרגת המשרה אליה מונו  -מקבלים את משכורתם על, קבע למשרה זו ברציפות למינוי בפועל

 .פרע מן היום הראשון בו מילאו ברציפות את המשרה בדרך מינוי בפועללמ, דרך קבע
 

24.512 
מקבל , עובד שנתמנה לכהן בפועל במשרה אשר דרגתה גבוהה בשלוש דרגות מדרגתו הקבועה

 :משכורת כדלקמן
 את המשכורת המשולבת של - חודשים לכהונה זו 12 לכהונה בפועל ועד תום 31-החל מהיום ה )א(

 ;בשתי דרגות מדרגתו הקבועהדרגה גבוהה 
 את המשכורת המשולבת של דרגת המשרה בה הוא - לכהונה בפועל 13-החל מתחילת החודש ה )ב(

 .מכהן בפועל
 

24.513 
מקבל  , עובד שנתמנה לכהן בפועל במשרה אשר דרגתה גבוהה ביותר משלוש דרגות מדרגתו הקבועה

 :משכורת כדלקמן
את המשכורת המשולב ת   - תום שישה חודשים לכהונה זו  לכהונה בפועל ועד31-החל מן היום ה )א(

 ;של דרגה הגבוהה בשתי דרגות מדרגתו הקבועה
 את המשכורת המשולבת של דרגה -ל " החודשים הבאים לאחר תום ששת החודשים הנ18במשך  )ב(

 ;הנמוכה בדרגה אחת מדרגת המשרה בה הוא מכהן בפועל
שכורת המשולבת של דרגת המשרה בה בוא  את המ- לכהונה בפועל 25-החל מתחילת החודש ה )ג(

 .מכהן בפועל
 

24.514 
לפי המקובל לדרגה גבוהה יותר , היה עובד הממונה בפועל זכאי, 24.511למרות האמור בפסקה 

, אילו נתמנה בקביעות לאותה משרה, מהדרגה הנמוכה ביותר הצמודה למשרה שהוא ממלא בפועל
 למינויו בפועל את המשכורת המשולבת של הדרגה שהיה מקבל אילו נתמנה  31- היקבל החל מהיום

 .בקביעות למשרה הנדונה
 

24.515 
שבה מכהן עובד בפועל איזו תוספת שהיא והעובד ממלא אחר התנאים לפיהם , הייתה צמודה למשרה
 .שכורתויקבל גם את התוספת במכסה המתאימה לדרגה לפיה הוא מקבל את מ, משתלמת התוספת

 
 

24.510 - 24.515
  משכורת ושכר- 24פרק 
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24.516 
או  , ר" ומעלה בדירוג המח42-44עובד המתמנה במינוי בפועל למשרה שמתח הדרגות הצמוד לה הוא 

נבחר או בלשכת וכן עובד המתמנה במינוי בפועל למשרה בלשכת , דרגות מקבילות בדירוגים אחרים
המשתלם לממלא משרה כאמור המועסק בחוזה יהיה זכאי לשכר , 01.111ל כאמור בפסקה "מנכ

 :בכפוף ולתנאים כדלהלן, לפי הרמה לה הוא זכאי בהתאם לדרגתו, מיוחד
כאמור    42-44לעניין המינוי למשרה בדרגות (תקופת המינוי בפועל לא תעלה על שישה חודשים  )א(

 ;)לעיל
 .ניתן אישור נציבות שירות המדינה )ב(

 )22/שע(
 

24.517 
 .אף אם הוא מכהן ביותר ממשרה אחת, אין לשלם לעובד משכורת בעד יותר ממשרה אחת

 
24.518 

 24.511ת פי הוראות פסקאו- על,עובד הזכאי לתשלום משכורת לפי דרגה גבוהה יותר מדרגתו הקבועה
פי אותן פסקאות כל זמן שמינויו בפועל לא הסתיים לפי פסקה -ימשיך לקבל משכורת על, 24.514עד 

18.292. 
 

24.519 
 :על משכורת בעת תקופת הניסיון של עובד אשר נבחר במכרז פנימי 

 יקבל משכורת לפי הדרגה ,ר במכרז פנימי למשרה שדרגתה גבוהה מדרגתועובד אשר נבח )א(
כאמור , הצמודה למשרתו החדשה מיום כניסתו לתפקיד וכל זמן שהייתו בתקופת ניסיון

 ;24.519- ו21.221בפסקאות 
אינה מקנה לעובד זכות לדרגת המשרה כל עוד לא ישובץ דרך קבע ,  לעילהמשכורת האמורה )ב(

 .במשרתו החדשה בתום תקופת הניסיון
 )9/עו(

 
  משכורת חלקית- 24.52

 
24.521 

יחושבו , וזכויותיו באותה תקופה, המועסק העסקה חלקית מאיזו סיבה שהיא, משכורתו של עובד
 .באופן יחסי לחלקיות העסקתו

 
24.522 

רופא המועסק . יחסית למספר שעות עבודתו, מקבל משכורת מוקטנת, רופא המועסק במשרה חלקית
 מהמשכורת המוקטנת המגיעה לו ורופא המועסק רק 50%רק שעה אחת ביום מקבל תוספת בשיעור 

 .)31.18ראה גם סעיף (  מהמשכורת המוקטנת המגיעה לו25%שעתיים ביום מקבל תוספת בשיעור 
 

  תשלום דמי כלכלה ושכר דירה- 24.53
 

24.531 
את הסכום אשר העובד חייב , חייב להחזיר את הוצאות כלכלתו, עובד המקבל כלכלה מהממשלה

 .החשב הכלליבאישור , לאחר דיון עם ועד העובדים, יקבע האחראי ,להחזיר
 

24.532 
.   אלא  אם  נכ ללה בתנאי  עבודתו ה וראה  ש ונ ה ,  חייב לשלם  ש כר די רה בעד די ורו, עובד המתגור ר  במוסד ממשלתי

 .באישור החשב  בכללי, לאחר דיו ן עם ועד העובדים, יקבע האחראי, את הסכום אש ר  העובד חייב לשלם

 שירות תשלום הפרשים לעובד שפרש מן ה- 24.54
 

24.541 
או  , כתוצאה מעבירת משמעת, עובד שפוטר מן השירות בנסיבות שאינן מזכ ות  אותו בפיצויי פיטורים לפי החוק

 אינו זכאי להפ רשי משכורת הנ ובעים מהסכמים שסוכם עליהם בתחולה למפרע לאחר גמר   -התפטר מהשירות 
שנת י   -ם הנכללים במסגרת ההסכם הרבלמעט הפרשים הנובעים מהסכמי תוספת היוקר התקופתיי,  שירותו

 . שסוכם עליו לפני הפסקת עבודתו של העובד
 

24.542 
שלא עקב פיטורים כתוצאה מעבירת משמעת או שלא עקב התפטרות  , עובד שפרש מן השירות

זכאי לקבל הפרשי משכורת הנובעים , בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים לפי החוק
 .יהם בתחולה למפרע לאחר גמר שירותומהסכמים שסוכם על

24.516 - 24.542
 רת ושכר משכו- 24פרק 
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  תוקף ותחולה- 24.55

 
24.551 

מינוי בפועל אינו מקנה לעובד כל זכות קבועה למשרה ולא זכות קבועה לרמת השכר של ממלא 
,  כי עובד , איפוא, מובהר. תנאי הפנסיה והתנאים הנלווים למשרה או התנאים הקבועים בחוזה, המשרה

תחושב  , חוק הגמלאותפת מינויו בפועל בנסיבות המזכות אותו בגמלה לפי הפורש מן השירות בתקו
 .גמלתו לפי משכורתו החודשית הקובעת בדרגתו הקבועה ולא לפי משכורתו במינוי בפועל

 )37/סא(
 

24.551
  משכורת ושכר- 24פרק 
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  תוספות מיוחדות- 25 פרק
תוספות  ,  זה מובאים כללי זכאות לתוספותבפרק

החזר אגרת : מיוחדות המוענקות לעובדים
תוספת לבעלי תפקידים שונים  , דמי חבר, רשיון

 .ותוספות במקומות מיוחדים

  זכאות לתוספות- 25.0
 

/  מועבר  תוספות לעובד 25.02/  כללי 25.01
  עובדי שירותי הביטחון25.03

 
  כללי- 25.01

 
25.011 

עובד המועבר מתפקיד לתפקיד זכאי לתשלום תוספות שונות המנויות בפרק זה ושאינן מנויות בפר ק  
 .לפי הכללים המפורטים להלן, זה

 
  תוספות לעובד מועבר- 25.02

 
25.021 

למשרה לה אינן צמודות תוספות שהיו צמודות , עובד שהועבר לפי דרישתו או כתוצאה ממכרז )א(
 וכתוצאה מכך ירד בשכרו יהיה זכאי לתוספות אלו אם אשרה זאת נציבות -למשרתו הקודמת 

 ;שירות המדינה ובכפוף לתנאי האישור
; ביא את הבקשה בפני ועדה מיוחדת תין זה לנציבות שירות המדינה אשר יהאחראי יפנה בענ )ב(

את התקופה שבה היה העובד זכאי לתוספת עד , ן בשיקולה בין היתרקח בחשבויהוועדה ת
הצורך בניידות עובדים באותו משרד וגורמים אחרים ככל שתמצא , סוג התוספת, להעברתו

 .לנכון
 )42/נא(

 
25.022 

,  בשל דרישת השירות או בשל מצב בריאות המדינהעובד שהועבר על סמך אישור נציבות שירות )א(
, ללא דיווח,  ימשיך לקבל-ינן צמודות תוספות שהיו צמודות למשרתו הקודמת למשרה לה א

 ;וערב העברת, שהיה ניתן לו במשרתו הקודמת, תשלום מיוחד בשיעור סכום התוספת
יקוזז סכום אותה תוספת מן , עובד המקבל תוספת ייחודית עקב העברתו למשרה החדשה )ב(

 .ד לביטול התשלום המיוחדע, לעיל) א(התשלום המיוחד הנזכר בנסמן 
 

25.023 
כאשר עובד , הוראות סעיף זה אינן באות לבטל הסכמים או הסדרים קיימים בנוגע לתוספות מוגדרות

 .מועבר לתפקיד אחר
 

  עובדי שירותי הביטחון- 25.03
 

25.031 
למעט פרק , יםאשר עליהם חלים הסדרים יחודי, הוראות פרק זה לא יחולו על עובדי שירותי הביטחון

 25.64 בנושא מענק יובל וסעיף 25.5פרק משנה ,  בנושא החזר אגרת רישיון ודמי חבר25.2משנה 
 .שיחולו על עובדי שירותי הביטחון, בנושא מינוי של פרסומים למשפטנים

 )5/עא(
 

25.011 - 25.031
  תוספות מיוחדות- 25פרק 
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  החזר אגרת רישיון ודמי חבר- 25.1
 

 החזר אגרת רישיון לבעלי 25.12/  חלות 25.11
/  תנאים להחזר אגרת רישיון 25.13/ מקצוע 

 25.15/  דמי חבר בגופים מקצועיים 25.14
 צועיחומר מק

 
  חלות- 25.11

 
25.110 

 .הוראות פרק משנה זה חלות על עובד מדינה מיום תחילת עבודתו
 

25.111 
אלא אם נאמר , בפרק משנה זה כל תוספת סכומית שנקבעה משתלמת לעובד המועסק בהעסקה מלאה

 .במפורש  אחרת
 

25.112 
 פסקה מבוטלת

 )4/שע(
 

25.113 
 זכאי להחזר חלק מהאגרה או דמי חבר שיחסו לאגר ה  -בפרק משנה זה עובד המועסק במשרה חלקית 

 .השלמה או לדמי החבר כיחס משרתו למשרה שלמה
 

  החזר אגרת רישיון לבעלי מקצוע- 25.12
 

25.121 
 .ם להחזר אגרת רישיון הנהיגה ששילזכאי, המועסק בנהגות והמשובץ בתקן במשרת נהג, עובד

 )25/סג(
 

25.122 
 החברים בלשכת, עובד השירות המשפטי ועובד המדורג בדירוג האקדמאים במדעי החברה והרוח

וזאת לפי הכללים , הכוללת דמי חבר, זכאים להחזר אגרת לשכת עורכי הדין ששילמו, עורכי הדין
 .25.13המפורטים בסעיף 

 
25.123 

 .1962-ב"תשכה, לחוק שמאי המקרקעין 8פי סעיף -על, שמאי זכאי להחזר האגרה ששילם
 

25.124 
זכאי להחזר דמי  , החבר בלשכת רואי החשבון, עובד המדורג בדירוג האקדמאים במדעי החברה והרוח

 .ידי הלשכה-החברות ששילם כפי שנקבעו על
 

  תנאים להחזר אגרת רישיון- 25.13
 

25.131 
 תוחזר על סמך הרישיון שהעובד  25.12פי הוראות סעיף -שלהחזרתה זכאי עובד על, אגרת הרישיון

פי קבלות מלשכת עורכי  -על, אם המדובר בעובד השירות המשפטי או בשמאי, או, יראה לממונה עליו
 .הענייןהכל לפי , הדין או מלשכת רואי החשבון או מהמועצה לשמאי המקרקעין

 
25.132 
זכאי להחזר חלק מהאגר ה שיחסו לאגר ה השלמה כיחס ,  שהתחיל בשירות אחרי ה תחלת שנת הרי שיון, עובד

 . 12-מספר החודשים השלמים שנות ר ו עד סוף שנת  ה רישיון ל 
 

25.133 
גרת  ה רישיון  חייב להחזיר חלק מא,  שהוחז רה  לו  א גרת  הרישי ון  ופרש  מן  השי רות  לפני סיום   שנת  הרישיון , עובד

ששולמה לו שי חסו לאגרה הש למה כיחס מספר החוד שים  שנ ותרו  מתאריך  פ רישתו  מהשירו ת עד סוף  שנת   
 מאותה משכורת או אם  מגיעים לעובד משכו רת או  תשלומי ם אחרים ינוכה  הסכום האמור . 12-הרישיון  ל 

 .מאותם תשלומים

25.110 - 25.133
  תוספות מיוחדות- 25פרק 
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25.134 

 של אחת דמי חבר אגרות וזכאי להחזר , העובד הזכאי להחזר אגרת רישיון לפי הוראות סעיף ז
 .25.14לפי סעיף  ואיננו זכאי להחזר דמי חבר 25.124, 25.123האגודות כאמור בפסקאות 

 
  דמי חבר בגופים מקצועיים- 25.14

 
25.141 

מהנדסים ועיתונאים יקבל דמי חברות באגודות מקצועיות מידי , ר"מח: עובד המדורג בדירוג )א(
 ;במשכורת חודש אוקטובר, שנה

 ))29.4.1994(ד  "ח באייר התשנ"י: תוקף           (
ביוכימאים , עובדים סוציאליים, הנדסאים וטכנאים, מינהלי: עובד המדורג בדירוג )ב(

זכאי  ט "פיזיותרפסטים ומקצ,  בעיסוקמרפאים, אחים והאחיות, רוקחים, והמיקרוביולוגים
אליהן הוא שייך והם , שאינן איגוד מקצועי, להחזר תשלום דמי חבר שנתיים באגודות מקצועיות

 .בהתאם לכללים המפורטים בסעיף זה, בתחום עיסוקו או מקצועו
 )4/שע(

 
25.142 

 :הממשלה מחזירה דמי חבר באגודות מקצועיות או בגופים מקצועיים בסייגים הבאים
ידי נציבות שירות המדינה -האגודה או הגוף חייב להיות כלול ברשימה המתפרסמת מעת לעת על )א(

 ;והאיגוד המקצועי הנוגע בדבר
לא נכלל סעיף בדבר ,  שבתקנון המגדיר את מטרותיה של כל אגודההרשימה תכלול רק אגודות )ב(

 .דאגה לתנאי עבודה ושכר של חבריה והאגודה אכן איננה עוסקת בכך בפועל
 

25.143 
 והסכמי העבודה הממונה על השכרקרה המפורטת בחוזרי תעד ל, גובה החזר דמי חבר ייקבע )א(

יכלל מנוי על פרסום כל שהוא וכן לא יאושר החזר דמי חתימ ה  יבדמי החבר לא ; במשרד האוצר
 ;על כתבי עת תקופתיים

, על בסיס עליית מדד יוקר המחייה, תעודכן אחת לשנה, לעיל) א(כאמור בנסמן , תקרת ההחזר )ב(
 . והסכמי העבודה במשרד האוצרהממונה על השכרידי -על

 
25.144 

 ;עובד זכאי להחזר דמי חבר בשתי אגודות בלבד )א(
ובכל , יוחזרו בסכום המקביל לדמי החבר באגודה ישראלית, לארץ-דמי חבר באגודות בחוץ )ב(

 .גודה אחת כזומקרה בעד לא יותר מאשר בעד חברות בא
 

25.145 
, אגודה מקצועית או גוף מקצועי המבקשים להימנות עם רשימת האגודות לעניין החזר דמי חבר )א(

לנציבות שירות המדינה ואל האיגוד המקצועי הנוגע בדבר בוועד הפועל של , חייבים לפנות
 ;הסתדרות העובדים הכללית החדשה

וכן אישור מס הכנסה שהאגוד ה  , שר של האגודה או הגוףלכל פנייה יש לצרף את התקנון המאו )ב(
 ;או הגוף עומדים בכללים של מס הכנסה לאישור אגודות מקצועיות

אישור מס , הכללת אגודה ברשימה תיעשה רק לאחר בדיקת התקנון בהתאם לכללים דלעיל )ג(
 .צועיובהסכמה בין נציבות שירות המדינה לבין האיגוד המק) ב(הכנסה כמפורט בנסמן 

 
25.146 

 :הן כדלקמן, הוראות מיוחדות לעניין הגבלת החזר דמי חבר
 : והסכ מי עבודה במשרד האוצר  מתפרסמים סכומי התקרות של החז ר  דמי חברהממונה  על השכרבחוזרי  )א(

 : תקרה מיוחדת לחברות בלשכת עורכי הדין *
 ות הטכנולו גיים  האדריכלים  והאקדמאים  במקצוע, תקרה מיוחדת לחברות בל שכת המהנדסים*
 ; בישראל  
 ; תקרה מיוחדת לחברות בלשכת רואי החשבו ן*
 . )"תקרה  ר גילה "-  להלן(, תקרה לכל שא ר האג ודות  המקצועיות או הג ופים המקצועיים*

לא יעלה על כפליים מסכום התקר ה   ,  החזר מרבי של  דמי חבר בשתי אגודות  מקצועיות שאוש ר לעניין זה )ב(
 ; לפי העניין, לעיל)  א(מפורט בנסמן א ו התק רה המיוחדת כ, הרגילה

, איננו זכאי להחזר דמי חבר באגודה נוספת, עובד המקבל החזר דמי חבר בלשכת עורכי הדין )ג(
 ;הואיל והתקרה המיוחדת ללשכת עורכי הדין היא למעלה מכפליים מן התקרה הרגילה

25.134 - 25.146
 ת תוספות מיוחדו- 25פרק 
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כלי ם  האדרי, עובד המקבל החזר דמי חבר בלשכת רואי החשבון או בלשכת המהנדסים )ד(
.  זכאי להחזר דמי חבר באגודה מקצועית נוספת שאושרה, והאקדמאים במקצועות הטכנולוגיים

 ;ובלבד שסך כל ההחזר בעד חברותו בשתי האגודות לא יעלה על כפליים מסכום התקרה הרגיל
 והסכמי עבודה במשרד האוצר נוגעים לעובדים הממונה על השכרהסכומים הנקובים בחוזרי  )ה(

או עובד שהועסק במשרה , עובד במשרה חלקית; שר הועסקו במשך כל השנהבמשרה מלאה א
יחסית לחלקיות ההעסקה או יחסית למשך ,  זכאים להחזר חלקי-שלימה במשך חלק מן השנה 

זכאי , עובד השירות המשפטי המועסק במשרה חלקית ;תקופת עבודתו בפועל באותה שנה
           ;להחזר מלא של דמי חבר בלשכת עורכי הדין

לרבות ריבית , שלום דמי חברתידי אגודה בתשלומים נוספים בגלל פיגור ב-עובד שיחויב על )ו(
 ;איננו זכאי להחזר בסכום גבוה מסכום התקרה הנוגעת לעניינו, או הצמדה/ו

. האחראי במשרד מוסמך להעניק אישור להחזר תשלום דמי חבר לתקופה של שנה אחת בלבד )ז(
אם העובד ממשיך לעסוק בעבודה שיש לה זיקה לאגודה בתום השנה יבדוק האחראי ה

 ;יורה האחראי על הפסקת התשלום האמור, אם יתברר שאין הדבר כך; המקצועית בה הוא חבר
 במשרדו  משאבי אנושלעיל למנהל ) ז(האחראי רשאי לאצול את הסמכות האמורה בנסמן  )ח(

 .וביחידות הסמך של המשרד
 )58/נב(

 
25.147 

 מקצועיות בישראל שאושרו לצורך תשלום החזר דמי חבר במיון לפי דירוגים רשימת אגודות  )א(
 . ראה באינטרנט באתר של נציבות שירות המדינה-
 )17/עה(

נמצאת בנציבות שירות המדינה ועומדת , שאושרו כאמור, לארץ-שימת אגודות מקצועיות בחוץר )ב(
  .לרשות המבקשים מידע בנושא זה

 )3/סא(
 

25.148 
אי לאשר תשלום החזר דמי חבר לעובד חדש אשר המציא אישור על תשלום דמי האחראי רש )א(

 ;חבר לאגודה שפורטה ברשימה
האחראי לא יאשר תשלום החזר דמי חבר לעובד חדש באגודה מקצועית אשר איננה כלולה  )ב(

יהיה העובד זכאי לתשלום החזר דמי חבר מיום , לאחר הכללת האגודה ברשימה. ברשימה
 ;שהגיש את בקשתו

שהעובד הגיש קבלה   לאחר,ידי האחראי יהיה לשנה אחת בלבד-תוקף ההחזר שאושר על )ג(
 ; יאושר התשלום לאותה שנה-עם הצגת קבלה בעד השנה שלאחריה . אנושהליחידת משאבי 

מחלקת  ל אשר תעבירה אל הגזברות או ,אנושהעל העובד להגיש קבלה כאמור ליחידת משאבי  )ד(
 ;ת אחת בלבדבעד שנת חברו, כספים לתשלוםה

או בתנאי /אם לא חלו שינויים במהות האגודה ו, יחודש כל שנה, לעיל) ג(האישור כאמור בנסמן  )ה(
 .העסקת העובד

25.149 
לארץ שאיננה כלולה  -עובד המבקש לקבל תשלום החזר דמי חבר באגודה מקצועית בחוץ )א(

באמצעות , דינהיפנה בבקשה אל נציבות שירות המ, ברשימה הנמצאת בנציבות שירות המדינה
 ;בצירוף תקנון האגודה והסבר על מהות האגודה, האחראי

תיכלל האגודה , לאחר קבלת אישור נציבות שירות המדינה והאיגוד המקצועי הנוגע בדבר )ב(
. 25.147ייווסף שם האגודה לרשימה בפסקה , אם מדובר באגודה מקצועית בישראל. ברשימה

ייווסף שם האגודה לרשימה הנמצאת בנציבות שירות , לארץ-דה מקצועית בחוץאם מדובר באגו
 ;המדינה

תעביר יחידת משאבי האנוש במשרד את הקבלה , לאחר קבלת אישור מנציבות שירות המדינה )ג(
  . לתשלום החזר דמי חבר כאמור,שהגיש העובד אל מחלקת הכספים או לגזברות

 

 )3/סא(
 
 
 
 

25.146 - 25.149
  תוספות מיוחדות- 25פרק 
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  חומר מקצועי- 25.15
 

25.151 
ותקנות אותו גוף אינן , ידי גוף מקצועי בין חבריו בלבד-המופץ על, משרד המעונין בחומר מקצועי
.  רשאי המנהל הכללי לאשר לאחד מעובדיו להירשם כחבר באותו גוף, מאפשרות חברות של מוסד בו

המדינה וא ל  המנהל הכללי יציין באותו אישור את שם העובד ויישלח העתקים ממנו אל נציבות שירות 
 .מחלקת הכספים של המשרד

 
25.152 

אך החומר  , יוחזרו לעובד דמי החברות ששילם, 25.151נתן המנהל הכללי אישור כאמור בפסקה 
 .המקצועי שיתקבל מן האגודה יהיה רכוש המשרד ויוחזק בספריית המשרד

 

20.7.2015 

25.151 - 25.152
 ת מיוחדות תוספו- 25פרק 
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https://www.prisha.co.il/



https://www.prisha.co.il/



  עבודה מפוצלת- 25.2
 

 דירוגים 25.22/ נהלי  הדירוג המי25.21
המרפאים ,  האחים25.23/ מקצועיים שונים 

,  הרוקחים, הפיזיותרפיסטים, בעיסוק
 והמיקרוביולוגים, הביוכימאים

 
  הדירוג המינהלי- 25.21

 
25.211 
הצהריים  המועסק ביחידה בה נקבע כי עובדים יועסקו בשעות אחר, צעיר לרבות עובד, עובד

אם נתקיימו בו כל התנאים  , זכאי לתשלום כמפורט להלן בסעיף זה, 31.113המאוחרות בהתאם לפסקה 
 :הבאים

 ;ים הוא שלש שעות לפחותימשך הפסקת הצהר )א(
 ;בשבוע, העובד מועסק דרך קבע בשני ימי עבודה מפוצלים לפחות )ב(
 ;ה המפוצלבעד יום העבוד) כגון קיצור יום העבודה(העובד אינו זכאי לכל הטבה אחרת  )ג(
 .שעות כל ימות השנה 42 ½ העובד מועסק בשבוע עבודה של )ד(

אם נתקיימו בו התנאים , זכאי לתשלום, 31.13לפי סעיף ,  שעות בשבוע40צעיר  המועסק  עובד
 .לעיל בלבד) ג(עד ) א(המפורטים בנסמנים 

 )13/נא(
 

25.212 
 :בודה מפוצלים הוא כלהלןשיעור התשלום לעובד המועסק בימי ע

 
באחוזים  שיעור התוספת לחודש

המשולבת של  מן המשכורת
 העובד

 מספר ימי עבודה
 מפוצלים בשבוע

10.4 5 
8.2 4 
6.0 3 
4.3 2 

 .24.301כמוגדר בפסקה  משכורת משולבת לעניין זה
 ) )1.10.1982(ג "ד בתשרי התשמ"י: תחולה(
 

25.213 
ינכו מהתשלום המגיע לו את החלק היחסי , נעדר עובד מן העבודה ביום בו הוא חייב לעבוד בפיצול

 :כלהלן
 

מספר ימי הפיצול  הניכוי בעד כל יום היעדרות 
בהם מועסק  בשבוע

 העובד דרך קבע
 5                 של התוספת החודשית 1/22
 4                 של התוספת החודשית 1/17
 3                 של התוספת החודשית 1/13

 2                 של התוספת החודשית 1/9
 
 

25.214 
 .התשלום בעד עבודה מפוצלת אינו נחשב כחלק מהמשכורת לכל דבר ועניין

 
 
 

25.211 - 25.214
  תוספות מיוחדות- 25פרק 
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  דירוגים מקצועיים שונים- 25.22
 

25.221 
בדירוג השירות  , )ות פסיכולוגיםלרב(, עובדים המדורגים בדירוג האקדמאים במדעי החברה והרוח

זכאים לתשלום אם נתקיימו , המועסקים ביום עבודה מפוצל, יםיהמשפטי ובדירוג העובדים הסוציאל
 .25.211בהם כל התנאים המפורטים בפסקה 

 )12/נח(
 

25.222 
 .25.214 עד 25.212ות אל זכאים לתשלום בהתאם להוראות פסק"עובדים כנ

 
25.223 

זכאי לתשלום אם נתקיימו בו כל  , עובד המדורג בדירוג הרנטגנאים המועסק ביום עבודה מפוצל
בשבוע עבודה מלא לפי , כל השנה, וכן אם הוא מועסק) ג(עד ) א( 25.211פסקה בהתנאים המפורטים  

 .31.173הוראות פסקה 
 

25.224 
 .25.214 עד 25.212ות אזכאי לתשלום בהתאם להוראות פסק, ל"עובד כנ

 
, הביוכימאים, הרוקחים, הפיזיותרפיסטים, המרפאים בעיסוק,  האחים- 25.23

 והמיקרוביולוגים
 

25.231 
 הביוכימא ים  ,הרוקחים, הפיזיותרפיסטים, המרפאים בעיסוק, עובדים המדורגים בדירוג האחים

זכאים לתשלום אם נתקיימו בהם , המועסקים ביום עבודה מפוצל) "עובדים "- להלן(והמיקרוביולוגים 
 :כל התנאים הבאים

 ;ים הוא שלוש שעות לפחותימשך הפסקת צהר )א(
כגון הפחתת שעות עבודה (עבודה מפוצל   יום  בעד הטבה אחרת  לכל  העובדים אינם זכאים  )ב(

 ;)תמורת פיצול
 ;העובדים מועסקים דרך קבע בשני ימי עבודה מפוצלים לפחות בשבוע )ג(
 .31.174, 31.172, 31.171ות אהעובדים מועסקים בשבוע עבודה בהתאם להוראות פסק )ד(

זכאי לתשלום , המועסק דרך קבע לפחות שני ימי עבודה מפוצלים בשבוע, עובד במשרה חלקית
 .בשיעור הניתן לעובד במשרה מלאה

 
25.232 

 .25.213- ו25.212ות אל זכאים לתשלום בהתאם להוראות פסק"העובדים הנ
 

25.233 
אולם סדרי העבודה שההנהלה קובעת אינם  , המועסקים ביום עבודה מפוצל, אח או מרפא בעיסוק

זכאים לתשלום של הסכום  , מאפשרים להם לעבוד דרך קבע לפחות שני ימי עבודה מפוצלים בשבוע
  ימי פיצול ומוכפל במספ ר 22.5-החודשי המתקבל בעד עבודה בחמישה ימי עבודה מפוצלים מחולק ב

 .ימי העבודה המפוצלים בהם הועסקו בפועל באותו חודש
 

25.234 
 4.3%זכאי לתמורה בעד עבודה מפוצלת סדירה או בלתי סדירה בשיעור של , אח המועסק בכפר

 . בנוסף לתוספת כפר25.212 המשולבת כאמור בפסקה וממשכורת
 )19/שע(
 

25.235 
 .התשלום בעד עבודה מפוצלת אינו נחשב כחלק מן המשכורת לכל דבר ועניין

 

25.221 - 25.235
 יוחדות תוספות מ- 25פרק 

___________________________________________________________________________

22.3.2010 https://www.prisha.co.il/



  תוספות מיוחדות- 25.3
 

/   נהגים 25.32/  תוספת שהייה בדרגה 25.31
 25.34 /  תוספות לעובדים במגזר רפואי25.33

 עובדי 25.35/  תוספת -עובדים סוציאליים 
  תוספות-מחקר 

 
  תוספת שהייה בדרגה- 25.31

 
25.310 
מטעם המשרד  , או לימודים במוסד להשכלה/לרבות תקופת השתלמות ו -"שהייה בדרגה",בסעיף זה

 .ובמשכורת מלאה או במשכורת חלקית
 

25.311 
ואשר שהה , אף אם דרגתו דרגה אישית, ורטות בטבלה הבאהעובד אשר דרגתו היא אחת הדרגות המפ

 . מקבל תוספת שהייה בדרגה, בדרגתו בשירות שלוש שנים לפחות
 הדירוג               הדרגות               

 המינהלי   ומעלה12
 אקדמאים במדעי החברה והרוח   ומעלה34
 ביוכימאים ומיקרוביולוגים  ומעלה' ג
 י מעבדה מוסמכים עובד ומעלה' ג

 הנדסאים וטכנאים   ומעלה34
 מהנדסים   ומעלה34

 מקצועות טכניים   ומעלה6
 עיתונאים   ומעלה34

 רופאים   ומעלה6- ו3
 רופאים וטרינריים   ומעלה6- ו3
 רוקחים  ומעלה' ג
 רנטגנאים   ומעלה9
 שירות משפטי  ומעלה' ב
 פרקליטים  ומעלה' ב

 )15/סז(
 

25.312 
תגמולים ופיצויי , התוספת האמורה לעיל נחשבת כחלק מן המשכורת לכל דבר ועניין לרבות לגמלאות

 .פיטורים והיא תתבטל עם עלייתו של העובד בדרגה
 

25.313 
 .85.125 ראה פסקה - לקצבה או עובד שנפטר בשירות בדבר תוספת שהייה בדרגה לעובד הפורש

 
  נהגים- 25.32

 
25.321 

בעד כל  , מכני מקבל תוספת בשקלים חדשים ליום כמפורט להלן-נהג רכב כבד או מפעיל ציוד הנדסי
 :ויים להלןמכני מן הסוגים המנ-יום בו הוא מועסק בפועל בנהיגה של רכב כבד או ציוד הנדסי

 ; טון8- טון או יותר אך לא יותר מ3נהיגת מכונית משא בעלת משקל כולל של  )א(
 ;למעט הנהג,  נוסעים11-12 אוטובוס המיועד להסעת

 ;מכבש, )אופני(טרקטור גרירה ; מכני-הנדסי-ציוד
 ; טון8-נהיגת מכונית משא או רכב מנועי אחר בעל משקל כולל מותר גדול מ )ב(

 ;למעט הנהג,  אנשים או יותר13יועד להסעת אוטובוס המ
 ;טריילר-וסמי, טרקטור משא, אמבולנס

טרקטור מחפרון , )צמיגים(מכבש היסטרשייד , 200מכבש בומאג : מכני כבד-ציוד הנדסי
 ;7- טרקטור ד6 -טרקטור ד , 944טרקטור , מפלס, )אופני(

25.310 - 25.321
  תוספות מיוחדות- 25פרק 
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יועד להפעלת ציוד לביצועים  המ,  טון10-רכב מנועי מיוחד בעל משקל כולל מותר גדול מ
 ;אם הנהג נדרש להפעיל בעצמו את המתקן ).קידוח ועבודות הנדסיות: כגון(מיוחדים 

 ;9-טרקטור ד, 8-טרקטור ד, פינישר, טורנו דוזר; ציוד הנדסי כבד במיוחד
אם הנהג נדרש להפעיל , מכני כבד-להובלת ציוד הנדסי) כהגדרתו בתקנות התעבורה(תומך 

 .מכני לשם העמסתו ופריקתו-ציוד ההנדסיבעצמו את ה
, ]נוסח משולב[) גמלאות(חוק שירות המדינה ל אינן נחשבות כחלק מן המשכורת לעניין "תוספות הנ

 .ולעניין חישוב תוספת היוקר, או לעניין כל הטבת פרישה אחרת, 1970-ל"תשה
 ת נהיגהתוספ

 במשרד   והסכמי עבודהונה על השכרמהמידי -כפי שנקבע מעת לעת על, תשלום בשקלים חדשים ליום
 .האוצר

 )12/נח(
 

  תוספות לעובדים במגזר רפואי- 25.33
 

25.331 
,  ואיים והפרא רפואיים ועובדי המינהל והמשק במגזר הרפואיתוספות לעובדים בדירוגים הרפ )א(

כפי , בכפוף לקבוע בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם, לעובדים בדירוגים אלו ישולמו
 ;הממונה על השכרידי -שיפורסמו מעת לעת על

בכפוף לקבוע , ישלמו לעובדים בדירוגים אלו, דים בדירוג הרופאים הווטרינרייםתוספות לעוב )ב(
 .הממונה על השכרידי -כפי שיפורסמו מעת לעת על, בהסכמים הקיבוציים החלים עליהם

 
  תוספת- עובדים סוציאליים - 25.34

 
25.341 

למעט עובד הזכאי לתמריץ , עובד סוציאלי העובד במחלקות ולשכות לשירותים חברתיים וקצין מבחן
 . מהמשכורת המשולבת5%זכאי לתוספת של , של מועסק בעיירות פיתוח

 
25.342 

 .התוספת האמורה לעיל תשולם יחסית להיקף המשרה
 

25.343 
, לום המגיע לעובד עבור עבודה בשעות נוספותל תובא בחשבון לצורך חישוב התש"התוספת הנ
 .עבודה בשבתות וחגים ולצורך שכר עידוד, פיצול, כוננויות מתוכננות, משמרות

 
25.344 

תאונה או , ל בתקופת היעדרות בתשלום מחמת מחלה"עובד סוציאלי זכאי לקבל את התוספת הנ )א(
 ;איםהתשלום ייכלל בחישוב השלמת משכורת בעד שירות מילו. חופשה

ל נחשבת כחלק מן המשכורת לצורך חישוב הפרשות העובד והמעסיק לקרן "התוספת הנ )ב(
 ;השתלמות

מענק פרישה וגמלאות , ל נחשבת כחלק מן המשכורת לצורך חישוב פיצויי פיטורים"התוספת הנ )ג(
 .1970-ל"התש, ]נוסח משולב) [גמלאות(חוק שירות המדינה לפי 

 
  תוספות- עובדי מחקר - 25.35

 
25.350 
 :בסעיף זה

- ;)24.258ראה פסקה (עובד המדורג בדירוג עובדי המחקר   "עובד מחקר"
- ;לרבות בעל מלגה המועסק בעבודת מחקר, עובד המשובץ בדירוג אקדמי  "חוקר"
- ;נאיעובד הממלא תפקיד של טכ  "טכנאי"

אחוז מן המשכורת המשולבת הכוללת קידום ותק או תוספת ותק ותוספת 
 .בוררות

-  "תוספת תפקיד"

  
 
 
 
 
 
 
 
 

25.321 - 25.350
 וספות מיוחדות ת- 25פרק 
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25.351 
מקבל תוספת , או על חוקר אחד ועל שלושה טכנאים, עובד מחקר הממונה על שני חוקרים )א(

 ;תפקיד א באחוזים כמפורט בטבלה להלן
מקבל תוספת  , או על ארבע חוקרים ועל שישה טכנאים, ה על שישה חוקריםל הממונ"עובד כנ )ב(

 ;תפקיד ב באחוזים כמפורט בטבלה להלן
מקבל תוספת תפקיד ג ,  טכנאים12 חוקרים ועל 10 או על , חוקרים14ל הממונה על "עובד כנ )ג(

 ;באחוזים כמפורט בטבלה להלן
 סגן מנהל מינהל מקבל תוספת תפקיד ד   או,עובד מחקר המכהן בתפקיד מנהל מכון מחקר )ד(

 ;באחוזים כמפורט בטבלה להלן
 או מדען ראשי במשרד או במינהל מקבל תוספת  ,עובד מחקר המכהן בתפקיד מנהל מינהל מחקר )ה(

 :תפקיד ה באחוזים כמפורט בטבלה להלן
 רמת תוספת תפקיד התוספת באחוזים

 ה               17           
 ד               14           
 ג               12           
 ב               10           

 א               8            
 
 

25.352 
ואשר קיבל ) 1.4.1978(ח "תשלה' ג באדר ב"עובד מחקר אשר סיים את תפקידו אחרי יום כ )א(

מלוא התוספת אם נתקיימו ימשיך לקבל את , תוספת תפקיד במשך שלוש שנים רצופות לפחות
 :בו שני אלה

ברציפות או  , העובד מילא תפקידים שזיכוהו בתוספת תפקיד במשך שמונה שנים לפחות .1
 ;בהפסקות

תקופות ( שנים ברציפות לפחות 12 במשך ,העובד שירת כעובד מחקר בשירות המדינה .2
 את  אולם לא תפסקנה,) השנים12שהייה בחופשה ללא משכורת לא תובאנה במניין 

 .)הרציפות
 - לעיל) א(למרות האמור בנסמן  )ב(

 עובד מחקר שסיים את תפקידו אחרי שלוש שנים ונתמנה לתפקיד אחר המזכה או ת ו   .1
ימשיך לקבל א ת  , בתוספת תפקיד נמוכה מתוספת התפקיד אותה קיבל בתפקידו הקודם

 ;מלוא תוספת התפקיד אותה קיבל בשלוש השנים הקודמות בתפקידו הקודם
בעל י  , בו העובד נתמנה בתקופה של שלוש שנים למספר תפקידים ברציפותבמקרה ש .2

 יהיה  -אך בעלי שיעור גבוה משיעור התוספת בתפקיד הנוכחי , שיעור תוספת תפקיד שונה
העובד זכאי לשיעור תוספת התפקיד הנמוכה מבין שיעורי התוספת לה היה זכאי במהלך 

 .התקופה כאמור לעיל
 ))1.9.2005(ה "ז באב התשס"כ: תחולה(
 )19/סח(

 
25.353 

 תוספת מיוחדת
 :כמפורט להלן, זכאי לתוספת מיוחדת באחוזים ממשכורתו, עובד המדורג בדירוג עובדי המחקר )א(

 ;41.5%  בדרגות ב ומעלה.  1
 .26.5% עד ג   1בדרגות ה.  2

 .התוספות המיוחדות נחשבות כחלק מן המשכורת לכל דבר ועניין )ב(
 ))9.8.2001(א "באב  התשס' כ: תחולה(
 )25/סו(

 
25.354 

 תוספת ניסויי שדה
תפקיד לשדה ניסויים מקבל בעד כל שעת עבודה בניסויים מעבר לשעות  עובד מחקר שיצא ב )א(

 ;27.212פיצוי בשיעור שנקבע בפסקה , העבודה הרגילות
 ;ידי הנהלת כל גוף המעסיק עובדים בדירוג עוברי המחקר-הגדרת שדה ניסויים תיעשה על )ב(
 ; סמך רישוםהתשלום בעד עבודה בשדה ניסויים ייעשה על )ג(
  .26.22ל בשיעורים שנקבעו בסעיף "ל זכאי לקבל קצובת אש"עובד כנ )ד(

25.351 - 25.354
  תוספות מיוחדות- 25פרק 
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25.355 

 תוספת השוואה
תוספת "לם ותש)  הביטחוןבמערכתמחקר עובדי  למעט(מחקר המדורגים בדירוג עובדי  םלעובדי
 .ידי הממונה על השכר-סם עלכפי שמתפר, בע לפנסיהומהשכר הק אחוזי  בשיעור,"השוואה

 .שעות נוספות וערך שעה, קרן השתלמות, פיצוי פיטורים, תוספת זו תובא בחשבון לעניין גמלאות
 ))1.7.1992(ב "בסיוון התשנ'  ל:תחולה(
 )13/עב(
 

25.355
 ת תוספות מיוחדו- 25פרק 
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  תוספות במקומות מיוחדים- 25.4
 

/  תוספת הערבה 25.42/  הוראות כלליות 25.41
  תוספות אחרות לעובדים המועסקים בנגב25.43

 
  הוראות כלליות- 25.41

 
25.411 

 5-העוברת כ, 30 השטח במדינת ישראל הנמצא דרומית לקואורדינטת הרוחב - "הנגב "בפרק משנה זה
 .ום לשדה בוקרמ מדר"ק
 

  תוספת הערבה- 25.42
 

25.421 
או בדירוג האחים והאחיות  , עובד המדורג בדירוג המינהלי או בדרגות מקבילות בדירוגים המקצועיים

שמקום עבודתו הקבוע  , המקבל משכורת חודשית או משכורת כוללת, או בדירוג העובדים הסוציאליים
הממונה על  ידי -כפי שיקבע מעת לעת על, שקלים לחודשזכאי לתוספת הערבה ב, ובסיסו הם בנגב

 . במשרד האוצרהחשב הכלליאו / והסכמי העבודה והשכר
 )22/נח(
 

25.422 
 ימים המקבל שכר יומי שמקום  שישהעובד ארעי במשרדים אשר נהוג בהם שבוע עבודה בן  )א(

 של התוספת 25-זכאי לתוספת הערבה בשיעור החלק ה, עבודתו הקבוע ובסיסו הם בנגב
 ;24.141ובהתאם להוראות פסקה ,25.421החודשית כמפורט בפסקה 

 זכאי לתוספת ערבה  - ימים חמישהעובד ארעי במשרדים אשר בהם נהוג שבוע עבודה בן  )ב(
 ובהתאם להוראות פסקה 25.421 דשית כמפורט בפסקהו של תוספת הח28.83 -בשיעור החלק ה

24.141. 
 

25.423 
,  ]נוסח משולב[) גמלאות(חוק שירות המדינה יין תוספת הערבה נחשבת כחלק מהמשכורת לענ

או לעניין כל הטבת פרישה אחרת לעובד שקיבל את התוספת שלוש שנים לפחות  , 1970-ל"תשה
רת לעניין  ואינה נחשבת כחלק מן המשכו1.10.1982ובתנאי שפרש לאחר , לפני פרישתו, ברציפות

 .חישוב תוספת היוקר
 . )2235' עמ , ז"התש מ, 3472פ "י(
 )46/נא(
 
 

25.424 
למפרע מיום , תוספת הערבה משתלמת רק לאחר שהעובד השלים שני חודשי שירות רצופים בנגב

 .תחילת עבודתו במקום
 .שקדמה ללא הפסק לשירות,  לרבות עבודה בנגב- "שירות"פסקה זו ב
 

25.425 
ימשיך , לתקופה שאינה ארוכה יותר מחודש ימים רצוף, בחופשה או בתפקיד, עובד הנעדר לזמן מהנגב

 .לקבל את תוספת הערבה גם בעד ימי היעדרו מהנגב
 

25.426 
,  ותר משישה ימים רצופים אך לא יותר מחודש ימיםהיוצא לתפקיד מחוץ למקום עבודתו בנגב לי, עובד

 החלק 26.23פי סעיף -ל המגיעה לו על"יופחת מקצובת האש, ל"בנסיבות המזכות אותו בקצובת אש
 אם הוא מקבל -או כל תוספת הערבה ;  אם הוא מקבל תוספת חודשית- של תוספת הערבה 25-ה

 .החל מהיום השביעי להיעדרו, ל מלא"עדו הוא מקבל אשתוספת יומית בעד כל יום ב
 

25.427 
 .33.182ראה פסקה , לעניין חישוב תוספת הערבה לעובד המקבל פדיון חופשת מנוחה

 
 
 

25.411 - 25.427
  תוספות מיוחדות- 25פרק 
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  תוספות אחרות לעובדים המועסקים בנגב- 25.43
 

25.430 
 . המועסק במשרה מלאה ניתנת רק לעובד-בסעיף זה מכסת נסיעות מלאה 

 
25.431 

אחת , זכאי לנסוע, שאינו תושב קבוע של הנגב ושאין מקום עבודתו אילת, עובד הזכאי לתוספת הערבה
 .למקום מגוריו הקבוע בארץ וחזרה על חשבון הממשלה, לשישה שבועות

 
25.432 

וע למרכז הארץ וחזרה לנס, זכאי במשך שנת שהותו הראשונה באילת, עובד שמקום עבודתו הוא אילת
פעם אחת לחמישה שבועות , החשב הכלליפי הסדרים שייקבעו בהוראות -על, על חשבון הממשלה

 16-ופעם אחת לשישה שבועות בתקופה שבין ה,  באוקטובר15- במאי לבין ה16-בתקופה שבין ה
 .בסך הכל תשע נסיעות;  במאי15- לבין הבאוקטובר

 
25.433 

פי הסדרים -על, זכאי לנסוע למרכז הארץ וחזרה על חשבון הממשלה, עובד ששהה שנה או יותר באילת
 .חמש נסיעות בשנה, החשב הכללישייקבעו בהוראות 

 
25.434 

ההוצאות שתחולנה על הממשלה בקשר עם הנסיעות בסעיף זה לא תהיינה גבוהות מדמי הנסיע ה  
או מאילת לתחנת ,  אם העובד מוטס באווירון-) בוד-שדה(מאילת לשדה התעופה של תל אביב 

 . אם העובד מוסע בדרך היבשה-האוטובוסים המרכזית של תל אביב 
 

25.435 
 25.433- ו25.432ות אפי הוראות פסק-על, סיעה על חשבון הממשלהעובד רשאי להעביר זכות של נ

 .לאחד מבני משפחתו המתגוררים איתו באילת
 

25.436 
 .33.129על תוספת ימי חופשת מנוחה לעובדים בנגב ראה פסקה 

 
25.437 

 .28.242ראה פסקה , ת של קצובת הבראה לעובדים בנגבעל תוספת מיוחד
 

25.430 - 25.437
  תוספות מיוחדות- 25פרק 
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  מענק יובל- 25.5
 

/  סוגי הדירוגים והזכאות 25.52/  חלות 25.51
 חישוב ותק  25.54/  מועד התשלום 25.53

  גמלאים25.55/ לצורך מענק יובל 
 

  חלות- 25.51
 

25.511 
,  פסיכולוגים,ר"מח, ט"מקצ,  מינהלי:ד המדורג בדירוג זה חלות על עוב משנההוראות פרק )א(

,  זיוטרפיסטיםיפ, עובדי הוראה, עובדים סוציאליים, הנדסאים וטכנאים, עיתונאים, מהנדסים
 ,פרקליטים, משפטנים, רופאים,  אחים,רוקחים ,רנטגנאים, רפואית-הפארה, מרפאים בעיסוק

 ;חוזה בכירים, עובדי מחקר
17.134ראה פסקה (ל "ל או מקביל מנכ"מנכ זה אינו חל על  משנהר בפרק כי האמו,מובהר בזאת )ב(

 . חתוםואהו נקבעו בחוזה עליו  מיוחד שזכויותיהעובד המועסק בחוזועל ) 
 

  סוגי הדירוגים והזכאות- 25.52
 

25.521 
 או בכל שנה 2012 בינואר 1-אשר ב,  ישולם לעובד בדירוג המינהלימענק יובל 1.1.2012החל מיום 

ה  שנה ומ עלה בתלוש השכר כולל ותק בשירות חוב 24 1/4לאחר מכן הייתה לו תוספת בשכר  ותק של 
 בספטמבר ש ל  30-ואשר עמדו לזכותו עד ה,  חודשים12ל או ותק בשירות לאומי של לפחות "בצה

ל או ותק  "כולל ותק בשירות חובה בצה,  שנה ומעלה בשירות המעסיקים25אותה שנה במצטבר 
 מהשכר המשולב והתוספות 60%מענק היובל הוא בשיעור של .  חודשים12בשירות לאומי של לפחות 

 .סיס לחישוב ערך שעההמהוות ב
 )13/עג(
 

25.522 
והמועסק או הועס ק , הנדסאים וטכנאים, עיתונאים, מהנדסים, פסיכולוגים, ר"עובד המדורג בדירוג מח

זכאי פעם בשנה למענק , ומעלה בשירות המעסיקים החתומים על ההסכם הקיבוצי שנה 25במצטבר 
המענק ישולם .  מהשכר המשולב והתוספות המהוות בסיס לחישוב ערך שעה60%יובל בשיעור של 

 שנה ומעלה 25 או בכל שנה לאחר מכן במצטבר 2000 בספטמבר 30-לעובד אשר עמדו לזכותו עד ה
 12 או ותק בשירות לאומי של לפחות ל"לל ותק בשירות חובה בצהכו, ל"בשירות המעסיקים הנ

 .חודשים
 

25.523 
 שנה ומעלה בשירות 25והמועסק או הועסק במצטבר , עובד המדורג בדירוג עובדים סוציאליים
 מהשכר 60%זכאי פעם בשנה למענק יובל בשיעור של , המעסיקים החתומים על ההסכם הקיבוצי

 31המענק ישולם לעובד שעמדו לזכותו עד  .ות בסיס לחישוב ערך שעההמשולב והתוספות המהו
, ל"בשירות המעסיקים הנ,  שנה ומעלה25 או בכל שנה לאחר מכן במצטבר 1999באוגוסט של שנת 

  . חודשים12 או ותק בשירות לאומי של לפחות ל"כולל ותק בשירות חובה בצה
 ))1.12.2009(ע "שד בכסלו הת" החל  מיום י60%תוקף הזכאות למענק (
 )19/שע(
 

25.524 
 שנה ומעלה אצל המעסיקים 25בעל ותק מצטבר בהוראה של , עובד המדורג בדירוג הוראה

 מהשכר 60%זכאי פעם בשנה למענק יובל בשיעור של , ליוכן במוסדות החינוך הפורמ" בעלויות"וה
 .המשולב והתוספות המהוות בסיס לחישוב ערך שעה
 או בכל שנה שלאחר מכן 2008 ביוני של שנת 1-המענק ישולם לעובד אשר עמדו לזכותו עד ה

 או ותק בשירות ל"כולל ותק בשירות חובה בצה, ל" שנה ומעלה בשירות המעסיקים הנ25במצטבר 
 )16/סט(. חודשים12לאומי של לפחות 

 
25.525 

 25רפואית המועסק במצטבר -מרפאים בעיסוק והפארה, עובד המדורג בדירוג פיזיוטרפיסטים )א(
זכאי פעם בשנה למענק יובל בשיעור של , ים החתומים על ההסכםשנה ומעלה בשירות המעסיק

המענק ישולם לעובד שעמדו .  מהשכר המשולב והתוספות המהוות בסיס לחישוב ערך שעה60%
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 שנה ומעלה 25 או בכל שנה לאחר מכן במצטבר 1999 באוגוסט של שנת 31-לזכותו עד ה
 או ותק בשירות לאומי ל"ות חובה בצהכולל ותק בשיר, בשירות המעסיקים החתומים על ההסכם

 ; חודשים12של לפחות 
 שנה ומעלה בשירות המעסיקים החתומי ם  25המועסק במצטבר , עובד המדורג בדירוג רנטגנאים )ב(

 מהשכר המשולב והתוספות המהוות  60%זכאי פעם בשנה למענק יובל בשיעור של , על ההסכם
 2000 באוגוסט של שנת 31-ו לזכותו עד ההמענק ישולם לעובד שעמד. בסיס לחישוב ערך שעה

כולל  ,  שנה ומעלה בשירות המעסיקים החתומים על ההסכם25או בכל שנה לאחר מכן במצטבר 
 ; חודשים12 או ותק בשירות לאומי של לפחות ל"ותק בשירות חובה בצה

 שנה ומעלה בשירות המעסיקים החתומים  25המועסק במצטבר , עובד המדורג בדירוג רוקחים )ג(
 מהשכר המשולב והתוספות אשר  60%זכאי פעם בשנה למענק יובל בשיעור של , על ההסכם

  31-המענק ישולם לעובד שעמדו לזכותו עד  ה. הוסכם עליהן כי יהוו בסיס לחישוב ערך שעה
 שנה ומעלה בשירות המעסיקים 25 או בכל שנה לאחר מכן במצטבר 2000באוגוסט של שנת 

 12ל או ותק בשירות לאומי של לפחות "ותק בשירות חובה בצהכולל , החתומים על ההסכם
 .חודשים

 ))1.12.2009(ע "ד בכסלו התש" החל  מיום י60%תוקף הזכאות למענק (
 )2/עא(

 
25.526 
 שנה ומעלה בשירות המעסיקים החתומים על ההסכם  25המועסק במצטבר , דורג בדירוג אחיםעובד המ
 מהשכר המשולב והתוספות המהוות בסיס 60%זכאי פעם בשנה למענק יובל בשיעור של , הקיבוצי

 1997 של שנת אוקטובר ב31-המענק ישולם מדי שנה לעובד שעמדו לזכותו עד ה. לחישוב ערך שעה
 ל "כולל ותק בשירות חובה בצה,  שנה ומעלה בשירות המעסיקים25אחר מכן במצטבר או בכל שנה ל

 . חודשים12או ותק בשירות לאומי של לפחות 
 )19/שע(
 

25.527 
 שנה ומעלה בשירות המעסיקים החתומים על 30ג רופאים המועסק במצטבר עובד המדורג בדירו

 מהשכר המשולב והתוספות אשר הוסכם כי  60%זכאי פעם בשנה למענק יובל בשיעור של , ההסכם
 א ו  2000 באוגוסט של שנת 31המענק ישולם לעובד שעמדו לזכותו עד . יכללו בבסיס לחישוב ערך יוםי

כולל ותק  ,  שנה ומעלה בשירות המעסיקים החתומים על ההסכם30 בכל שנה לאחר מכן במצטבר
 . חודשים12ותק בשירות לאומי של לפחות   אול"בשירות חובה בצה

 
25.528 

 שנה ומעלה בשירות  30פרקליטים והמועסק או הועסק במצטבר , עובד המדורג בדירוג משפטנים
 מהשכר 60%מענק יובל בשיעור של זכאי פעם בשנה ל, המעסיקים החתומים על ההסכם הקיבוצי

-המענק ישולם לעובד אשר עמדו לזכותו עד ה. המשולב והתוספות המהוות בסיס לחישוב ערך שעה
ומעלה בשירות המעסיקים  שנה  30 או בכל שנה לאחר מכן במצטבר 1994 בספטמבר של שנת 30
 . חודשים12 או ותק בשירות לאומי של לפחות ל"כולל ותק בשירות חובה בצה, ל"הנ

 
25.529 

 שנה ומעלה בגופים המעסיקי ם  25המועסק במצטבר , עובד המדורג בדירוג עובדי מחקר )א(
 מהשכר המשולב 60% זכאי פעם בשנה למענק יובל בשיעור של ,8.8.2000כהגדרתם בהסכם 

המענק ישולם מדי שנה לעובד שעמדו לזכותו עד . והתוספות המהוות בסיס לחישוב ערך שעה
 שנה בשירות הגופים  25או בכל שנה לאחר מכן במצטבר , 1998טמבר של שנת  בספ30-ה

 ; חודשים12 או ותק בשירות לאומי של לפחות כולל ותק בשירות חובה, ל"המעסיקים הנ
 משכרו  60%פי חוזה בכירים זכאי פעם בשנה למענק יובל בשיעור של -עובד המועסק על )ב(

כמפורט בחוזה שנחתם עמו ובהתאם לשיטת , ילפי דירוג דרגה מקב-הממוצע בחוזה ושכרו על
 :מ"החישוב הר

 לפי ממוצע חשבוני משוקל ל  -רות נושאות זכות לגמלאות י שנות ש16 םלעובד שלא השלי .1
 ;דרגה של המשרה רוגיפי ד-עלו  בחוזה ושכרושל שכר

 לפי ממוצע חשבוני פשוט ש ל  -רות נושאות זכות לגמלאות י שנות ש16 םלעובד שהשלי .2
,  לעיל1בנסמן או לפי השיטה כאמור , דרגה מקבילים רוגיפי ד- עלוחוזה ושכר בושכר

 ;הכל בהתאם לנאמר בהסכם האישי של כל עובד
בפנסיה מבוטח ו זכאי לפנסיה תקציבית ואשר אינ, ו אינם חלים עלי2- ו1 נסמניםלעובד ש
 )15/שע(. משכרו 60%יש לחשב את מענק יובל בשיעור של , צוברת
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  מועד התשלום- 25.53

 
25.531 

 בחודש ספטמבר של כל שנה למעט דירוג אחים ואחיות שמועד התשלום מענק יובלמועד תשלום 
 .לעובדי ההוראה מועד התשלום בחודש יוני של כל שנה. בחודש נובמבר של כל שנה

 
25.532 

 .מענק יובל ישולם יחסית לחלקיות המשרה
 

25.533 
 .לרבות הפרשות לקופת גמל ולקרן השתלמות,  וענייןמענק היובל אינו שכר לשום דבר

 
  חישוב ותק לצורך מענק יובל- 25.54

 
25.541 
: לדוגמא(תנו לעובד כתוספת שכר לא תכללנה בחישוב הוותק יאשר נ) קידום ותק(תק מואץ ו שנות

 ).שלישי ולימודי תעודה, ותק המשולם בגין תואר שני
 

25.542 
כלל בחישוב הוותק לצורך  ית,  ממשכורתו18.5% שעבורה שילם העובד רתא משכולופשה לחתקופת 

 .תשלום מענק יובל
 

25.543 
תקופה שבגינה ב ובלבד ש,יהיה זכאי להכרה בוותק לצורך מענק יובל, עובד שקיבל פיצויי פיטורים

 .קיבל פיצויים הועסק באחד מן המוסדות החתומים על ההסכם בכפוף לדירוג העובד
 

25.544 
 ושירות  ,)למעט רופאים( שאינו שירות חובה ל"צה מובהר כי גם שירות ב,למען הסר ספק )א(

יובא בחישו ב  , מוסד למודיעין ותפקידים מיוחדיםו ב אטחון הכלליישירות הב או במשטרהב
 ;הוותק לעניין הזכאות למענק

 . כרופאל"בצהרות קבע יש, ין הזכאות למענקייובא בחישוב הוותק בענ, בדירוג הרופאים )ב(
 

25.545 
 .יתו היה זכאי כדין למענק יובל ימשיך לקבלו גם בעת ההשעיהיעובד שטרם השע

 
25.546 

לא תוכל תקופת ההשעיה לבוא במניין התקופ ה  , תו לא היה זכאי למענק יובליעובד שטרם השעי
 .לצורך זכאות למענק יובל, הנדרשת של שנות ותק

 
25.547 

ט שעבר לדירוג שבו הוא אינו ממלא  "רוג המקצילי או בדעובד שהיה זכאי למענק יובל בדירוג המינה
 .רוגו החדש בלבדיפי הכללים הקיימים בד-את המענ ק על יקבל , יובל בדיר וגו החדשאת תנא י הז כאות  ל מענק 

  גמלאים- 25.55
 

25.551 
ונמנה ער ב  ,  1970-ל "התש,]נ וסח משולב [)גמלאות(חוק שירות המדינה פי -עובד הפורש וז כאי לקצבה על

ללא קשר לתאר יך  ,   יהיה זכאי למלוא  מענק היובל בשנת הפרישה,25.52פרישתו על הזכ אים כאמור בסעיף 
 . פרישתו

 
25.552 

שנה   בהתאם לשלום מענק יו בל אחת יהיה  זכאי  הגמלאי ל ת, ינוא ר לאח ר פרישת וב 1-החל משנה המ תחילה ב
 .  יחסית לשיעור קצבתו25.52לתנאים המפור טים בסעיף 

 

25.553 
יהיה  זכאי למענק יו בל מהמשרד בו  הוא  מועסק , ידי המדינה כע ובד בשכר לאח ר פרישתו -גמלאי המועסק על

 בפסקאות שר למענק היובל המשולם לו וזאת ל לא ק,יחסית לחלקיות העסקתו, בתנאים המפורטים לעיל
 .25.552- ו25.551

 )2/סא(
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  תוספות שונות- 25.6
 

 תשלום שיחות  25.62/  תוספת מעונות 25.61
תוספת מיוחדת ,  תוספת הופעה25.63/ טלפון 

 מינוי על פרסומים  25.64/ ותמריץ למשפטנים 
 למשפטנים

 
  תוספת מעונות- 25.61

 
25.610 

. תוספת מעונות תשולם  בגין השתתפות חלקית בהוצאות אחזקת ילד במעון או בהשגחה אחרת )א(
 ; מי שטרם מלאו לו חמש שנים-" ילד"לצורך פסקה זו 

 : ות הינםהזכאים לתוספת מעונ )ב(
 ;"ילד"עובדת אם ל .1
לפי התנאים והנהלים  , 35.1 לזכות בקשר להורות כמפורט בפרק משנה ם הזכאייםעובד .2

 .המפורטים שם
צורך להמציא קבלות על שהייתם וללא ,  שני ילדיםרהתוספת תשולם בו זמנית לכל היותר עבו )ג(

 ;במעונות
 למשכורת ם זכאילעיל) ב(ים כמפורט בנסמן התוספת תשולם רק בגין תקופה בעדה העובד )ד(

כך למשל התוספת לא תשולם בגין תקופות בהן ישנה זכאות לדמי לידה לפי . במימון המעסיק
 ים שוהיםאו לגבי תקופות בהן העובד, 1995-ה"התשנ, ]נוסח משולב [חוק הביטוח הלאומי

ה את מקום /ת זוגו איבד/ת שבן/המשך התוספת תשולם לעובד; משכורתבחופשה ללא 
בכפוף לכך שתקופה זו לא  , ת הזוג/ה במשך כל תקופת הזכאות לדמי אבטלה של בן/עבודתו

 ;תעלה על שישה חודשים
 ;משרתם תוספת מעונות בשיעור יחסי לחלקיות ים במשרה חלקית מקבליםעובד )ה(
 יהחשב הכלל והסכמי עבודה ויפורסם על ידי כרשהממונה על השיעור התוספת יקבע על ידי  )ו(

 ;במשרד האוצר
 כאשר קיים הסדר כללי לפיו משולמת הטבה אחרת בגין השתתפות ,לא תשולם תוספת מעונות )ז(

 וסכום ההטבה האחרת עולה על שיעור תוספת  ,בהוצאות החזקת ילד במעון או בהשגחה אחרת
 ;המעונות עבור ילד אחד ועבור שני ילדים

 ;24.155 ראה פסקה -טית זכאות של עובדת סטודנ )ח(
כללי -יחול חוזר הממונה על השכר הע, לעובדים בדירוג הרופאים המועסקים בשירות המדינה )ט(

לתנאים  , בהתאם לכללים, שעניינו תוספת מעונות, )7.8.2011(א "באב התשע'  מיום ז48-1-2011
 .ולמועד הקבועים בחוזר האמור

 ) )25.8.2011(א "ה באב הת ש ע" מיום כהסכם קיבוצי(
 )18/עב(

 
25.611 

 ;25.610פי הוראות פסקה -ובדת תהיה זכאית לתוספת מעונות עלע )א(
 ;ת/ה עובד/עובדת שיש לה בן או בת זוג תהיה זכאית לתוספת מעונות גם אם בן או בת זוגה אינו )ב(
 זוגו עובדים אם בן או בת, 25.610פי הוראות פסקה -עובד יהיה זכאי לתוספת מעונות על )ג(

. בין אם במקום עבודתם נהוגה זכות לתוספת מעונות ובין אם לאו, "עצמאיים"או כ" שכירים"כ
עובד יהיה זכאי לתוספת מעונות גם בתקופה שבה בן או בת הזוג של ו  , למרות האמור לעיל

 .ובלבד שתקופה זו לא תעלה על שישה חודשים, ת לדמי אבטלה/זכאי
 

25.612 
) 2301מדף (יידרש למלא את הטופס בדבר הזכות לתוספת מעונות ) ג(25.611בפסקה כאמור עובד 

 .סרו למנהל משאבי אנוש של היחידהבצירוף האישורים הנדרשים כמפורט בטופס ולמ, חתום כדין
 )17/עה(

25.610 - 25.612
 דות תוספות מיוח- 25פרק 
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  תשלום שיחות טלפון- 25.62
 

25.621 
סיק יוכל  או ברשותם  טלפון נייד או נייח שהמע א שר בדירת מגוריהם , הוראות סעיף זה חלות על כל העו בדים בשירות

). 24.15סעיף (שכר סטודנ טים המ קבל עובד  .  יום120 למעט עובד ארע י המועסק עד , באמצעותו ליצור קשר עם העובד 
 . וכן עובדים שבדירת  מגוריהם מותקן טלפון אישי או רשמי ) 24.31סעיף (עובדים צעירים 

 )13/עב(
 

25.622 
 :בהתאם לקבוצות המפורטות להלן, זכאים לתשלום בעד שיחות טלפון לחודש, העובדים המדורגים בדירוגים ובדרגות המנויים להלן

 
 הקבוצה  2 3 4 5 6 7  8

 רוגהדי הדרגה
 מינהלי - 12 13 14 15 16  ומעלה17

 ט"מקצ - 6 7 8 9 10 ומעלה 11

 מרפאים בעיסוק 1 2 3 4 5 6 ומעלה 7

 רנטגנאים 4 5-6 7 8-9 10 11-12 ומעלה 13

 פזיותרפיסטים 1 2 3 4 5 6  ומעלה7

 רוקחים - )מ(ו ו ה ד-1ה ב-ג א ומעלה

 ביוכימאים - 1ה ה ד ג ב ומעלה א
 יםומיקרוביולוג

 הנדסאים וטכנאים - - 34 35 36 37  ומעלה38

 מהנדסים, ר"מח - - - 35 36 37  ומעלה38
 ועיתונאים

 ורופאים, רופאים - - 1 2 3 4  ומעלה5
 וטרינרים

 פרקליטים, משפטנים - ה ד ג ב 1ב  ומעלה2ב

 עובדי מחקר - - - ד-2ה )ר"ד(ד ג ב ומעלה

 .בת כדרגה  ללא ת וספת שהייה דר גה עם ת וספת שהייה נחש-בדרגה ז ו  
 )27/שס(
 

25.623 
בהשתלמות במשכורת מלאה או בשירו ת , חופשת מחלה במשכורת מלאה, עובד הנמצא בחופשת מנוחה

 .  תקופהזכאי לת שלו ם בעד שיחות הטלפון גם בעד א ותה, מילואים וכדומה
 )27/שס(
 

25.624 
 . עובד המועסק בחלקיות המשרה זכאי למכסת שי חות טלפון בהתאם לחלקיות משרתו

 
25.625 

בוצה אליה משתייך  עובד המדורג ב דירוג  העובדים הסוציאליים זכאי לתשלום  שיחות טלפון לחו דש בהתאם לק
 :  כמפורט להלן

הקבוצה    תק ה וושנות 
4 0 – 1 
5 2 
6 3 
7  4 – 10 
  ומעלה11  8

 )27/שס(

20.7.2015 

25.621 - 25.625
  תוספות מיוחדות- 25פרק 
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25.626 

התאם לתפקידו עובד המדורג בדירוג עובדי ההוראה זכאי לתשלום בעד שיחות טלפון לחודש ב
 :בהתאם לקבוצה אליה משתייך כמפורט להלן

 
 תפקיד                      ה קבוצהה
 )מורים וגננות(עובד הוראה מן השורה  2

 סגן מנהל מוסד חינוכי 5

 מנהל מוסד חינוכי 6

 . בהתאם לאישור אישי-עובדים המדורגים בדרגות פיקוח והדרכה 
 )27/שס(
 

25.627 
עובד המדורג בדירוג האחים והאחיות זכאי לתשלום בעד שיחות טלפון לחודש בהתאם לקבוצה  )א(

 : אליה משתייך כמפורט להלן
 

 ותקהושנות    קבוצה       ה
2 0 – 1 
3  2 - 5 
  ומעלה6 4

 :  קידים זכאים לשיחות טלפון נוספות לחודש כדלקמןאחים ואחיות בעלי תפ )ב(
תפקיד הרמת     קבוצה          ה

1 11 – 12 
2 13 – 14 
3  15 – 16 
  ומעלה17  4

 )27/שס( 
 

25.628 
 .25.622ראה פסקה 

 )27/שס(
 

25.629 
נקבע מעת לעת  , התעריף לתשלום בעד שיחות הטלפון המשתלם לעובד בהתאם לקבוצה אליה משתייך

 .החשב הכלליידי -על
 )27/שס(
 

 תוספת מיוחדת ותמריץ למשפטנים,  תוספת הופעה- 25.63
 

25.630 
למעט משפטנים (על משפטנים המדורגים בדירוג השירות המשפטי בלבד האמור בסעיף זה חל  )א(

ועדות שרים , בתי דין, בתי משפטפרקליטים ומשפטנים המופיעים בפני , )המוקבלים לשופטים
 ;"ערכאות שיפוטיות"-להלן, וועדות כנסת

 )גמלאות(חוק שירות המדינה ין יהתוספות הנזכרות בסעיף זה נחשבות כחלק מהמשכורת לענ )ב(
עובד שקיבל את אחת התוספו ת  . ין כל הטבת פרישה אחרתי או לענ1970-ל"תשה, ]נוסח משולב[

 ;ערב פרישתו זכאי להכללתה בחישוב המשכורת הקובעת
 .תוספות אלו אינן נחשבות כחלק מן המשכורת לצורך חישוב תוספת היוקר )ג(

 )15/סז (
 

 
 
 
 

25.626 - 25.630
 פות מיוחדות תוס- 25פרק 
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25.631 
 20%תוספת הופעה בשיעור של 

פרקליט המועסק בפרקליטות המדינה או בפרקליטות מחוז אשר כל עיסוקו הוא הופעות בפני  )א(
 מן המשכורת 20%בשיעור של זכאי לתוספת הופעה ,  והכנה לאותן הופעותיותערכאות שיפוט

 ;המשולבת
, כיחידת תביעות, המתפקד ביחידה המוגדרת בתקן המאושר של המשרד הנוגע בדבר, משפטן )ב(

מתמיד וקבוע הוא הופעות בפני ערכאות והכנה לאותן הופעות , שכל עיסוקו באופן רצוף
 ;ולבת מן המשכורת המש20% זכאי לתוספת הועפה בשיעור - )שלושת התנאים מצטברים(

)  ב (  בפרקליטות על יחידותיה וכן למשפטן האמור בנסמן משרד המשפטיםלפרקליט המועסק ב )ג(
ידי - יאושר התשלום על-לעיל ) ב(לעיל המועסקים ביחידת תביעות ומופיע כמפורט בנסמן 

 ;האחראי
ים בבתי משפט ובבתי הדין לעבודה ומפקחים על רישום רשמ:  כגוןאופי שיפוטי משרות בעלות )ד(

זכאים לתוספת , כל עוד הם מכהנים בתפקידם, המדורגים בדירוג השירות המשפטי, מקרקעין
 ; מן המשכורת המשולבת20%מיוחדת בשיעור של 

 אשר המסחר והתעסוקה, תעשיההבמשרד משפטנים ביחידת הממונה הראשי על יחסי עבודה  )ה(
 מן 20% זכאים לתוספת בשיעור של - חוק יישוב סכסוכי עבודה ל1מונו לתפקידם לפי סעיף 

 ;המשכורת המשולבת
ערכאות המופיע בפני , לעיל) ב (-ו) א( המפורטות בנסמנים משפטן אשר איננו נמנה על היחידות )ו(

שכל עבודתו שלובה וכרוכה בהופעות בפני ערכאות  ,  פעמים בשבוע3-4בממוצע שיפוטיות 
 . המשולבת מן המשכורת20% זכאי לתוספת הופעה בשיעור של -יותשיפוט

 
 

25.632 
 10%תוספת הופעה בשיעור של 

 זכאי לתוספת הופעה  -בממוצע פעמיים בשבוע , כאות שיפוטיותערמשפטן המופיע בפני  )א(
 ; מן המשכורת המשולבת10%בשיעור של 

איננו זכאי לתוספת , פחות מפעמיים בשבוע בממוצעערכאות שיפוטיות משפטן המופיע בפני  )ב(
 .הופעה בשיעור כל שהוא

 
25.633 

 נוהל אישור תשלום תוספת הופעה
 ;היא בידי האחראי) ה (-)א (25.631ה כאמור בפסקה הסמכות לאשר תוספת הופע )א(
 או להגדיל את ,25.632או בפסקה ) ו(25.631 כאמור בפסקה הסמכות לאשר תוספת הופעה )ב(

אחראי .  המדינההיא בידי נציבות שירות, פי המדדים- על20%- ל10% -שיעור התוספת מ
יפנה בכתב לנציבות שירות המדינה ויפרט , ל"במשרד בו מועסק משפטן הזכאי לקבל תוספת כנ

 במשך ערכאות שיפוטיותשל אותו משפטן בפני ) בפירוט יומי(בפנייתו את תאריכי הופעותיו 
-ידי הממונה הישיר על המשפטן ועל-כשהן מאושרות על, שלושת החודשים מהתחלת הופעותיו

 ;די האחראיי
 .לאחר שתבדוק ותאמת את פניית המשרד, נציבות שירות המדינה תאשר את שיעור התוספת )ג(
 

25.634 
 תוקף אישור

האישור יהיה בתוקף כל עוד מכהן המשפטן בתפקידו הנוכחי ותדירות הופעותיו הממוצעת בפני  )א(
 ;במשך שלושה חודשים היא כפי שצוין בפניית האחראיערכאות שיפוטיות 

,  בתדירות כמצוין לעילות יערכאות שיפוטאו להופיע בפני / חדל עובד לכהן בתפקידו הנוכחי ו  )ב(
יורה האחראי להפסיק לשלם לו את התוספת האמורה או יורה , או הקטין את תדירות הופעותיו

 .להקטין את שיעור התוספת וידווח על כך לנציבות שירות המדינה
 

25.635 
 פסקה מבוטלת

 
25.636 

 פסקה מבוטלת
 )15/סז(
 

25.631 - 25.636
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25.637 
 תמריץ

ידי -זכאי לתמריץ בהתאם לתפקידו בשיעורים שייקבעו מעת לעת על, משפטן או פרקליט )א(
 ; והסכמי העבודה במשרד האוצרהממונה על השכר

 והוא נחשב  או הפרקליט,יחסית להיקף העסקתו של המשפטן, התמריץ משתלם מדי חודש )ב(
מהווה בסיס לחישוב ערך שעה לתשלום בעד עבודה נוספת ונכלל , כשכר לכל דבר ועניין

 ;בחישוב לניכוי והפרשה לקרן השתלמות
לכן יש להגדיל את התשלום עבור התמריץ בשיעור של  , סיס חישוב הוותקהתמריץ נכלל בב )ג(

 .אחוז אחד לשנה בריבית דריבית כמספר שנות הוותק בעדן זכאי המשפטן לתשלום
 

  מינוי על פרסומים למשפטנים- 25.64
 

25.641 
מקצועית  ספרות , ללא תשלום, זכאי לקבל,  או בדירוג הפרקליטיםעובד המדורג בדירוג המשפטנים

 . והסכמי עבודה במשרד האוצרהממונה על השכרידי -בהתאם לרשימה המפורסמת מעת לעת על
 )15/סז(
 

25.642 
בשיעור יחסי לחלקיות , 25.641ד המועסק במשרה חלקית מקבל את המינויים האמורים בפסקה עוב

 .משרתו
 

25.637 - 25.642
  תוספות מיוחדות- 25פרק 
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 ל והעברה''הוצאות אש,  נסיעות- 26 פרק
 זה מובאות הוראות בעניין נסיעות על  בפרק

,  אשרות, לארץ-נסיעות לחוץ, חשבון הממשלה
רץ והחזר לא-ל בארץ ובחוץ"קצובת אש

 .הוצאות העתקת מקום מגורים

  נסיעות על חשבון הממשלה- 26.1
 

 26.13/  נסיעות בתפקיד 26.12/  חלות 26.11
 נוהל אישור נסיעות  26.14/ לארץ -נסיעות לחוץ

 26.15/ לארץ -עובדי המדינה בתפקיד לחוץ
 לארץ-אישור לקבלת אשרה לחוץ

 
  חלות- 26.11

 
26.111 

 ;ה חלות על כל סוגי העובדים בשירותהוראות פרק משנה ז )א(
בשינויים המחויבים לעניין נוהל הגשת בקשות , בשירותי הביטחון יחולו הוראות פרק משנה זה )ב(

 .ביצוע ומעקב, לנסיעה בתפקיד
 )5/עא(

 
  נסיעות בתפקיד- 26.12

 
26.121 

את  ; עובד רשאי להשתמש ברכב ממשלתי או ברכב שכור על חשבון הממשלה למטרת נסיעה בתפקיד
עובד רשאי לתבוע החזר הוצאות נסיעה בתפקיד  . החשב הכלליסוגי הרכב ואת הנוהל לכך קובע 
בהתאם להוראות החשב הכללי בנושא נסיעות בתפקיד והחזר , בתחבורה ציבורית או בדרך אחרת

 .הוצאות נסיעה
 

26.122 
את החזר ההוצאות בעד , או תבע כבר, אם קיבל, כאמור, עובד אינו זכאי להחזר הוצאות נסיעה בתפקיד
הוא הדין בעובד התובע החזר הוצאות נסיעה בעד .  אחראותה נסיעה ממוסד ממשלתי אחר או מכל גוף

 .53.322 בהתאם לאמור בפסקה ,שירותי הדרכה
 

26.123 
של הוצאות קבועות  , ריתמקופה ציבו, זכאי לתשלום, עובד המקבל החזר הוצאות קבועות בעד רכבו

בשום מקרה לא יהיה עובד זכאי  .עד לרמת ניידות ד, אם בעד עצמו ואם בעד בן זוגו, בגין אותו רכב
 .להחזר כפול של דמי רישוי וביטוח

 
 לארץ- נסיעות לחוץ- 26.13

 
26.131 

ח אישי שלו ביטו, דמי העברת מטען, ל"אש, זכאי להוצאות נסיעה, לארץ-עובד הנשלח בתפקיד לחוץ
 .החשב הכללי בשיעורים ובתנאים שקובע ,ושל מטענו

 
26.132 

 לארץ-תקופת שירות בחוץ
לא תפחת , לארץ-ינה הנשלח בתפקיד מטעם משרדו לשירות בחוץתקופת שירות של עובד המד )א(

 -ולגבי משרד החוץ (אלא באישור נציב שירות המדינה , משנתיים ולא תעלה על ארבע שנים
 ;פי פנייה מנומקת בכתב של האחראי במשרד-על, )ל משרד החוץ"באישור מנכ

נציב שירות ; תיים לפחותבין תקופת שירות אחת לשנייה חייב עובד המדינה לעבוד בארץ שנ )ב(
רשאי להתיר קיצור תקופת השהייה בארץ  , )ל המשרד" מנכ-ולגבי עובד משרד החוץ (המדינה 

 .פי פנייה מנומקת בכתב של האחראי במשרד-במקרים חריגים ועל, כאמור לעיל
 )12/עג(

 

26.111 - 26.132
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 לארץ- נוהל אישור נסיעות עובדי המדינה בתפקיד לחוץ- 26.14
 

26.140 
 סמכויות

 ;נסמן מבוטל )א(
ידי  -ל משרד ממשלתי או של בעל תפקיד שמונה על" בתפקיד של מנכלארץ-נסיעה לחוץ )ב(

 ;  טעונה אישור של השר הממונה,  או באישורההממשלה
 על חשבוןנסיעות (לארץ של כל עובדי משרדו -ל מוסמך לאשר נסיעותיהם בתפקיד לחוץ"המנכ )ג(

 ;)תקציב המשרד
,  שלא על חשבונו הפרטי ושלא במימון תקציב המשרד, בתפקידלארץ-נסיעת עובד מדינה לחוץ )ד(

 ;ל לאחר קבלת חוות דעת של היועץ המשפטי של המשרד"ידי המנכ-תאושר על
ל "ידי המנכ-לארץ בתפקיד של חשב או סגן חשב במשרד ממשלתי תאושר על-נסיעה לחוץ )ה(

 ; במשרד האוצרהחשב הכלליו
או כהשתתפות /לארץ ו-ל מוסמך לאשר ימי היעדרות בשכר בנסיעות בתפקיד לחוץ"המנכ )ו(

פי  -או על/ו, )ב(,)א (26.142חלקית או מלאה של המשרד כאשר הנסיעה בתפקיד כאמור בפסקה 
 . 26.142ההגדרות בפסקה 

 )12/עג(
 

26.141 
 מימון נסיעות

 יתבצע אך ורק מתוך סעיפי התקציב ,עובד מדינהלארץ של - בתפקיד לחוץהמימון נסיע )א(
 ;לארץ-המאושרים המתייחסים לנסיעות לחוץ

בחן ית, לארץ שלא על חשבונו הפרטי ושלא במימון תקציב המשרד-נסיעת עובד מדינה לחוץ )ב(
 ;ל בטרם קבלת החלטה בנדון"ידי היועץ המשפטי של המשרד וחוות דעתו תובא בפני המנכ-על

 או  ,ידי גורם חיצוני משום ניגוד אינטרסים-פטי יבדוק אם אין במימון הנסיעה עלהיועץ המש )ג(
 .פגיעה בטוהר המידות וסדרי המינהל התקין

 )37/נב(
 

26.142 
 הגדרת נסיעות בתפקיד

 :נסיעה בתפקידסוגי הנסיעות הבאים מוגדרים כ
 ;ידי המדינה-כל נסיעה הממומנת במלואה או בחלקה על )א(
 :אם נתקיים בה אחד מאלה, ידי המדינה-נסיעה שאיננה ממומנת על )ב(

או  , לארץ-מטרת הנסיעה היא ייצוג המדינה או המשרד בפני מוסד או פורום כלשהו בחוץ .1
 ;ניהול משא ומתן בשם המדינה

לרבות גופים ממלכתיים , לארץ-בארץ או בחוץהמימון לנסיעה נתקבל מגורם כלשהו  .2
מוסדות , יםיגופים מסחר, גופים פרטיים, קרנות, מוסדות להשכלה ולמחקר, וציבוריים

, פי חוק-תאגידים שהוקמו על, מלווה העצמאות ופיתוח, המגביות, ציוניים ולאומיים
ד עקב תפקידו או  אם הוא ניתן לעוב, ות או ממשלות זר,בין ציבוריות ובין פרטיות, חברות

 ;עקב מעמדו בשירות המדינה
  ;ין הנוגע למדינהינסיעה מכוח צו או החלטה של בית משפט בענ .3
 ;ין הנוגע למדינהנינסיעה לטיפול משפטי בע .4
 ;אישור יבוא וכדומה, נסיעה לצורך בדיקה למטרת רישוי .5
 ;הצטרפות לפמליה של שר או למשלחת רשמית .6
או למדינה אחרת שאיננה , לארץ ארצה-שרת בחוץנסיעה בתפקיד של עובד המדינה המ .7

 .בתחום עבודתו
בן זוגו או /איננו רשאי לצרף את בת, עובד שאושרה לו נסיעה בתפקיד במסגרת משלחת רשמית )ג(

  .ל"המנכאלא לאחר קבלת אישור , אדם אחר גם אם הם נוסעים על חשבונם
 )37/נב(
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26.143 
 נסיעה שלא בתפקיד

או /או היעדרות בשכר ו/בעדה אושרה היעדרות במשכורת ו, ביצוע תפקיד בעת נסיעה שאיננה בתפקיד
 :יוכר רק אם התמלא אחד מן התנאים הבאים, ל"היעדרות בתשלום דמי אש

 ;ידי המשרד-הנסיעה יזומה על )א(
 ;לארץ הינו במסגרת תפקידי העובד בשירות או קשור לתפקידיו-ץביצוע התפקיד בחו )ב(
 .רכי המשרד או באה לענות על צרכים כאלהוהנסיעה נובעת מצ )ג(

 )37/נב(
 
 

26.144 
 נוהל הגשת הבקשות לנסיעה בתפקיד

, האחראיידי -חתומה על, )2495מדף (ג טופס "לארץ תוגש ע-ה לחוץהבקשה לאישור נסיע )א(
 ;פי הנהלים שהנהיג המשרד-ל על"לבחינה ולאישור המנכ

ויציין אם הוצאות הנסיעה הן במסגרת  ) 2495מדף (על הבקשה יחתום חשב המשרד בטופס  )ב(
 ;תקציב המשרד המאושר וכן אם הנסיעה נכללה בתכנית הנסיעות שנקבעה בתקציב המאושר

 ; יש לצרף את המסמכים המתאימים,אם הנסיעה במימון גורם אחר )ג(
ל לנסיעות "כיש להיוועץ ולקבל חוות דעת מאת נציבות שירות המדינה לפני מתן אישור המנ )ד(

 ;הכרוכות במשלחות משותפות למספר משרדים ובנושאים מקצועיים להם זיקה למספר משרדים
יש לדווח לנציבות , לארץ של משלחות ממספר משרדים-ל הכוונה לדון בנסיעות בתפקיד לחוץע )ה(

 . יום מראש30שירות המדינה לפחות 
 )32/סד(

 
26.145 
 ביצוע

ל או  "חשב המשרד והאחראי יפעלו לביצוע הנסיעה רק לאחר קבלת אישור בכתב מאת המנכ )א(
 ;)26.142במקרים שפורטו בפסקה (מאת השר 

 ;הביצוע יהיה רק לתקופת הזמן שאושרה ובמסגרת התקציב המאושר לנסיעה )ב(
יש לדווח עליהם מיד  , במימון הנסיעה וכדומה, במשך זמן השהייה, חלו שינויים במועדי הנסיעה )ג(

 .ל ולקבל אישור בכתב לשינויים"למנכ
 )51/נב(

 
26.146 
 מעקב

לארץ -ל המשרד יכין אחת לשישה חודשים מעקב תקופתי פנימי על נסיעות בתפקיד לחוץ"מנכ )א(
 ;שנעשו מתקציב משרדו

 .מטרת הנסיעה וההוצאה, ארץ היעד, משך הנסיעה, י יכלול את שמות הנוסעיםהמעקב הפנימ )ב(
 )32/סד(

 
 לארץ- אישור לקבלת אשרה לחוץ- 26.15

 
26.151 

יפנה בכתב אל מנהל , ת אשרהלארץ למדינה אליה יש צורך בקבל-עובד המבקש לצאת לחופשה לחוץ
 .אנוש לקבלת אישור לצורך קבלת אשרההיחידת משאבי 
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26.152 

לשגרירות או לקונסוליה הנוגעת ,  לפי הצורך,בעברית או באנגלית, אנוש יכתובהמנהל יחידת משאבי 
 : לפי הנוסח הבא,דברב
 

 ................. משרד ................תאריך
 ..................................קונסוליה /לכבוד שגרירות

 אישור
לה /ת במשרדנו ואושרה לו/ה עובד/הינו........................ 'גב/מאשר בזאת כי מר
 ............................. .עד........................ חופשה לתקופה מ

 ,בכבוד רב                                                                                        
 מנהל יחידת משאבי אנוש                                                                             

 
 

                                                                      (MINISTRY'S LOGO) 
DATE:___________                                                             

TO: 
VISA SECTION 
EMBASSY OF /CONSULATE GENERAL OF …………… 
THIS IS TO CERTIFY THAT ……………………………… 
                                       (NAME OF EMPLOYEE) 
IS EMPLOYED BY OUR MINISTRY, HAS BEEN GRANTED VACATION LEAVE 
FROM …………………….. TO …………..  
UPON HIS/HER RETURN, ………………………. WILL RESUME HIS/HER  
                                                    (NAME OF EMPLOYEE) 
POSITION WITH US.                      
 
                                                                                                  SINCERELY YOURS, 
 
 PERSONNEL DIRECTOR 

 
 

26.153 
עותק מן האישור יתויק בתיקו האישי של העובד יחד . העובד יקבל את מקור המכתב ויעבירו לתעודתו

 ).2450מדף (קשה לחופשה עם העותק המאושר של טופס ב
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 ל'' קצובת אש- 26.2
 

 הוראות - יציאה בתפקיד 26.21/  חלות 26.20
 26.23/ ל '' זכאות לקצובת אש26.22/ כלליות 

ל  '' קצובת אש26.24/ ל ''מכסות קצובת אש
 תשלום 26.25/  קבוע לעובדים שאין להם מקום

 -ל '' קצובת אש26.26/ ל ''קצובת אש
 -ל '' קצובת אש26.27/ השתתפות בבחינות 

 העסקה - כלכלה ת קצוב26.28/ מתן עדות 
-ל בחוץ'' קצובת אש26.29/ בשעות נוספות 

 לארץ
 

  חלות- 26.20
 

26.201 
 .הוראות פרק זה חלות על כל סוגי העובדים בשירות

 
  הוראות כלליות-אה בתפקיד  יצי- 26.21

 
26.211 

 ;ל"עובד היוצא בתפקיד חייב לצאת ולשוב באופן שיהיה בו משום חיסכון מרבי בהוצאות אש )א(
ויצמצמו ) 91.174ראה פסקה (הממונים על העובדים יקפידו על מתן אישורים ליציאה בתפקיד  )ב(

 . שעליהם הם ממוניםככל האפשר את תקופת היעדרם של העובדים
 

26.212 
עד שובו למקום ותקופת שהייה מחוץ למקום עבודתו הרגיל של עובד נחשבת מזמן יציאתו לתפקיד 

 .הרגיל בגמר תפקידואו למקום מגוריו עבודתו 
 

 ל'' זכאות לקצובת אש- 26.22
 

26.220 
אם הוא יוצא לרגל תפקידו אל , בנסיבות המתוארות להלן, ל"קצובת אשעובד זכאי לתשלום  )א(

, של מקום מגוריו") שטח השיפוט "-להלן (שאינו בשטח השיפוט של הרשות המקומית מקום 
מ מגבולות שטח השיפוט של מקום " ק10- שגבולותיו מרוחקים יותר מנמצא בשטח שיפוטשו

 ;או של מקום מגוריו, עבודתו הרגיל
נחשב אותו מקום ריכוז , )תחנת הסעה(עובד החייב להתייצב במקום ריכוז , לצורכי פסקה זו )ב(

ל להתייצב בנקודה שבין מקום הריכוז למקום "הורשה עובד כנ. כמקום העבודה הרגיל שלו
ייחשב כמקום העבודה הרגיל של אותו עובד המקום הקרוב ביותר למקום ביצוע , ע העבודהביצו

 .ל או מקום מגורי העובד"מקום הריכוז הנ: העבודה מבין אלה
 )4/סז) (13/עג(

 
26.221 

 קצובת לינה
, זכאי לקצובת לינה,  שעות רצופות24השוהה בתפקיד מחוץ למקום עבודתו הרגיל לפחות  עובד )א(

 ;אם אכן הוציא הוצאות לינה
 :עובד שהתקיימו לגביו כל אלה )ב(

 -מ ממקום עבודתו הקבוע וכן " ק50 על מתגורר במרחק העולה .1
במקום עבודתו , לדיחוי עבודה בלתי ניתנת, באופן אקראי ועד שעות מאוחרות, ביצע .2

 -הקבוע וכן 
,  פי אישור מראש שניתן לו בהתאם לפסקה זו -על, עקב ביצוע העבודה כאמור נאלץ העובד .3

פי שיקול -על, אי רשאי האחרבמקרה זה. להוציא הוצאות לינה במקום עבודתו הקבוע
בהתאם לתקציב המשרד ולצורכי העבודה לאשר לעובד , דעתו ובאישור המנהל הכללי

  .כנגד דיווח בכתב וקבלות שיגיש העובד, כאמור החזר של ההוצאות שהוציא בפועל
 )29/נט(
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26.222 
 קצובת כלכלה

 : הכללים הבאים פי- על שעות24 על שהייה של עד עובד זכאי לקצובת כלכלה
לשהות מחוץ למקום עבודתו הרגיל מעל ארבע שעות  אם לרגל תפקידו נאלץ העובד - 'תעריף א )א(

 ;)כולל(
מעל שמונה שעו ת  אם לרגל תפקידו נאלץ העובד לשהות מחוץ למקום עבודתו הרגיל - 'תעריף ב )ב(

 ;)לכול(
לשהות מחוץ למקום עבודתו הרגיל מעל שתים עשרה  אם לרגל תפקידו נאלץ העובד - 'תעריף ג )ג(

 ).כולל(שעות 
- ו26.233ראה פסקאות ,  שעות רצופות24-ותר מי,  הרגילעל שהייה בתפקיד מחוץ למקום העבודה 

26.237. 
 )24/סט(
 

26.223 
 :שעה שנקבעה להתחלת העבודה היא

 השעה שנקבעה להתחלת  -אם מקום התייצבותו הרגיל של העובד הוא מקום ביצוע העבודה  )א(
 ;)31.121- ו31.111ראה פסקאות (העבודה 

או נקודה אחרת שבין ) תחנת הסעה(אם מקום התייצבותו הרגיל של העובד הוא מקום ריכוז  )ב(
 השעה שבה על העובד להתייצב במקום הריכוז או  -מקום הריכוז לבין מקום ביצוע העבודה 

 .האמורהבנקודה 
תיחשב , 07:00לעיל מוקדמת משעה ) ב(או ) א(אם השעה הנחשבת כשעת התחלת העבודה לפי נסמן 

 . כשעת התחלת העבודה07:00שעה 
 

26.224 
שחל ו  , 32ל בעד ימי מנוחה שבועיים או ימי פגרה הנקובים בפרק "עובד אינו זכאי לקצובת אש )א(

אלא אם כן היה כל כך רחוק ממקום עבודתו , ום עבודתו הרגילבתקופות שהייתו מחוץ למק
 ;שהנסיעה לשם ובחזרה משם כרוכות בהוצאות ובהפסד זמן למעלה מהרגיל, הרגיל

עובד זכאי להחזר הוצאות נסיעה ממקום התפקיד לפני יום המנוחה או הפגרה ולהוצאות הנסיעה  )ב(
 ;חזרה אליו אחרי יום זה

 בנסיבות אלו אינה מפסיקה את רציפות תקופת השהייה בתפקי ד   נסיעה למקום העבודה הרגיל )ג(
 .מחוץ למקום העבודה הרגיל

 
26.225 

ל בעד ימי מחלתו "זכאי לקצובת אש, עובד שחלה בזמן ששהה בתפקיד מחוץ למקום עבודתו הרגיל
למרות האמור , 32לרבות ימי מנוחה שבועיים וימי פגרה הנקובים בפרק (שבהם נעדר ממקום עבודתו 

המאשרת כי בגלל מחלתו אינו ) 33.225 פסקה הרא(ובלבד שהמציא תעודה רפואית , )26.224בפסקה 
 .מסוגל לעבוד ואף נבצר ממנו לחזור למקום מגוריו

 
26.226 

 ;ות על הוצאותיו אלועובד התובע קצובת כלכלה אינו חייב להמציא קבל )א(
26.23בכפיפות למרב הקבוע בסעיף , עובד התובע קצובת לינה זכאי להחזר הוצאותיו הממשיות  )ב(

 ;מלון או פנסיון, ידי מוסד אירוח מוכר-אם הוא מצרף לתביעתו קבלה שניתנה על, 
המשרד כי מקור פרנסתו הוא שהוכח לשביעות רצונו של , ידי אדם-הגיש עובד קבלה שניתנה על )ג(

אך לא יותר מן , זכאי העובד להחזר הוצאותיו הממשיות בעד לינה כנקוב בקבלה, השכרת חדרים
 ; והסכמי עבודה במשרד האוצרהממונה על השכרידי -מעת לעת על השיעור כפי שיפורסם

בצירוף , זכאי העובד להחזר הוצאותיו בעד לינה, לה הקבלה תשלום בעד ארוחת בוקרכל )ד(
 ;השיעור בעד ארוחת בוקר

זכאי להחזר הוצאותיו הממשיות אך לא יותר , ל"עובד התובע קצובת לינה שלא הביא קבלה כנ )ה(
 במשר ד   והסכמי עבודההממונה על השכרידי -מן השיעור כפי שיעודכן ויפורסם מעת לעת על

 ;האוצר
 .אינו זכאי לכל תשלום, קיבל העובד לינת חינם במוסד ממשלתי או בכל מקום אחר )ו(

 )20/שס(
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26.227 
 :על העובדים המפורטים להלן חלות ההגבלות הבאות

על  לינהקצובת או / כלכלה וקצובתומקבל , עעובד השוהה בתפקיד מחוץ למקום מגוריו הקבו )א(
 ;ל" אינו זכאי לקצובת אש- או החזר הוצאות בכל צורה אחרת כגון תלושים, חשבון המשרד

, עובד הנמצא בהשתלמות בארץ שלא במקום מגוריו הקבוע וההשתלמות כוללת כלכלה ולינה )ב(
 ;ל בעד תקופת שהותו בהשתלמות"אינו זכאי לקצובת אש

ל אם קיבל כלכלה " אינו זכאי לקצובת אש53.3ירות הדרכה כמפורט בפרק משנה עובד הנותן ש )ג(
 .ולינה במקום מתן השירות

 
26.228 

 פסקה מבוטלת
 

26.229 
ל והחזר הוצאות נסיעה בתפקיד לעובד המשתלם בארץ שלא במקום עבוד תו  "אשקצובת על תשלום 

 .53.115 פסקה ה רא-הקבוע 
 

 ל'' מכסות קצובת אש- 26.23
 

26.231 
 במשרד   והסכמי עבודההממונה על השכרידי -יעודכנו ויפורסמו מעת לעת על,  קצובת כלכלהתעריפי
 .האוצר

 )20/שס(
 

26.232 
לרבות  , הוא המחיר והסיווג, שעובד זכאי להחזרתן,  הוצאות בעד לינה לפי קבלההשיעור המרבי של

 .ם"הוראות התככפי שיקבע ב, מסים
 

26.233 
נה זכאי לקצובת לי,  שעות רצופות24-עובד השוהה בתפקיד מחוץ למקום עבודתו הרגיל יותר מ

  . שעות24ולקצובת כלכלה על כל תקופה שלמה של 
 

26.234 
 פסקה מבוטלת

 
26.235 

 פסקה מבוטלת
 

26.236 
 פסקה מבוטלת

 ) 17/סה(
 

26.237 
אך לא יותר מן השיעור , ות הלינה הממשיותזכאי להחזר הוצא, הלן בחדר שכור על בסיס חודשי, עובד

ובלבד ,  במשרד האוצר והסכמי עבודההממונה על השכרידי -כפי שיעודכן ויפורסם מעת לעת על
ת החודשית שהוא ששיעור קצובת הלינה שישולם לו במשך חודש אחד לא יעלה על דמי השכירו

 .משלם בעד החדר
 )20/שס(
 

 ל לעובדים שאין להם מקום קבוע'' קצובת אש- 26.24
 

26.241 
 דהיינו כאשר   עובד  נעדר בקביעות לרגל תפקידו ממקום העבודה שאליו הוא צמו דבמקרים חריגים כאשר ה

,   אינו חל עליו26.220פסקה והאמו ר ב, עיקר עבודתו היא עבודת השטח ברציפות ואילו מיעוטה נעשה במשרד
 .על האחראי לפנות לנציבות שיר ות המדינה בבקשה לקבוע את קצובת הכלכלה

 )6/שע(
 

26.242 
 פסקה מבוטלת

 )24/סט(
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26.243 
 .26.43 סעיף ה רא-ל למי שהעתיק את מקום מגוריו "על קצובת אש

 
 ל'' תשלום קצובת אש- 26.25

 
26.251 

, יגיש בסוף כל חודש טופס עבודה בשעות נוספות, תפקיד מחוץ למקום עבודתו הרגילעובד ששהה ב
ויציין בטור המתאים של  ,  בעד החודש שחלף)2430מדף (ל ונסיעות "אש, קריאות פתע, כוננויות

 .מחוץ למקום עבודתוהטופס את פרטי התפקיד שבגללו שהה 
 

26.252 
,  )2430מדף (ל נסיעות "אש, קריאות פתע, כוננויות, בטופס עבודה בשעות נוספות  xהעובד יציין

יה בשיעור שיה, העובד יקבל תשלום. בעמודה המתאימה שבעבורה נדרש התשלום בעד ארוחות
 .בתוקף בחודש שלאחר החודש שעליו דיווח

 
26.253 

ולא יאוחר מתום שישה , ל מותנית בדיווח של העובד תוך זמן סביר"הזכאות להחזר הוצאות אש )א(
 ;חודשים ממועד התגבשות הזכות

יינתן בכפוף להוכחת  , ל לתקופה העולה על שישה חודשים"החזר רטרואקטיבי של הוצאות אש )ב(
ובלבד שלא היתה רשלנות מצידו של העובד בגינה לא התבקש , יקטיביתהזכאות בראיה אובי

 .התשלום במועד
 )3/שע(

 
  השתתפות בבחינות-ל '' קצובת אש- 26.26

 
26.261 

א ו   , דה מחמת השתתפותו בבחינות על משרה פנויה בשירות ה מדינה שעליה פורסם מכרזעובד הנעדר מהעבו
וה וא יהא  זכאי  , שעות  הבחינה אליהם  הוזמן  כתקופת  היעדר בתפקיד/יחשבו לו  ימי,  בבחינות לקביעת דר גה

 . ולהחזר  הוצאו ת נסיעה הקשור ות בהשתתפותו  בבחינות26.222לקצובת כלכלה בהתאם להוראו ת פסקה 
 

26.262 
 פסקה מבוטלת

 
26.263 

 פסקה מבוטלת
 )17/סה(
 

  מתן עדות-ל '' קצובת אש- 26.27
 

26.271 
,    או פרקליטות מחוז פרקליטות המדינה,   מ שטרת ישראלל רבות , ידי הנהלת מ שרד-עובד שנדרש  על )א(

להופיע בבית משפט או בבית  דין כדי  להעיד  על עניין כלשה ו הידוע  לו  מכו ח תפקידו או  ש לא מכוח   
 ;ן בעד אותה הופעהאיננו  ר שאי לדרוש  דמי בטלה והוצאות  מבית המשפט או מבית הדי, תפקידו

והוא זכאי להחזר הוצאות נסיעה ולקצובת  , תקופת היעדרו מהעבודה תיחשב כהיעדר בתפקיד )ב(
 ;26.22ל בהתאם להוראות סעיף "אש

תיחשב לא  תקופת היעדרו מהעבודה ,עובד שתובע את המדינה או כל גוף אחר בעניינו הפרטי )ג(
ל בהתאם להוראות סעיף " ולק צובת אשאות נס יעהאי להחזר הוצזכלא והוא , כהיעדר בתפקיד

26.22. 
 )24/סט(

 
26.272 

יע בבית משפט או בבית דין כדי להעיד  על דברים ידי אדם או  מו סד לא ממשלתי להופ-עובד שנדרש  על )א(
חייב לדרוש דמ י בטלה והוצאו ת מבית המשפט או מבית   , הידועים לו מכו ח תפקידו או הנ וגעים בתפקידו

 ;הדין בעד אותה  הופעה
 את דמי הבטל ה והה וצאות  ש בית המשפט או בית הדין  יקבע יעביר מזכיר  בית המשפט או   בית הדין    )ב(

 ;ודיע על כך ל מנהל היחידה של העדוי,  לאוצר המדינה
והוא  זכאי להחז ר הוצאות  נסיעה ולקצובת  , תקופת היעדרו  של העובד מהעבודה תיחשב כהיעדר בתפקיד )ג(

 .26.22 ל בהתאם ל הוראות  סעיף"אש
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26.273 
די להעיד על  ידי אדם או מוסד לא ממשלתי להופיע בבית משפט או בבית דין כ-עובד שנדרש על )א(

ייחשב זמן היעדרו כחלק  , דברים הידועים לו שלא מכוח תפקידו ושלא במסגרת תפקידו
 ; לפי בחירתו-מחופשת המנוחה שלו או כחופשה ללא משכורת 

 ;ל"הממשלה לא תישא במקרה כזה בהוצאות נסיעה ואש )ב(
א קיבל שכר  ובלבד שליקבלם העובד, אם יקציבו בית המשפט או בית הדין דמי בטלה והוצאות )ג(

 .עבודה רגיל עבור אותו יום
 

26.274 
עובד שנדרש להופיע בבית משפט או בבית דין ולהעיד עדות מומחה במקצועו ללא קשר עם   )א(

והוא אינו רוצה שזמן היעדרו מהעבודה , 26.273בנסיבות המפורטות בפסקה , תפקידיו הרשמיים
רשאי לפנות אל מנהל יחידתו , שלו או כחופשה ללא משכורתייחשב כחלק מחופשת המנוחה 

 ;בבקשה לאשר לו להעיד את עדותו בשעות העבודה
המנהל יאשר את הבקשה אם לדעתו יש עניין ציבורי בכך כי מומחה הממלא תפקידים רשמיים  )ב(

 את ואין מומחה אחר שיוכל לחוות, יחווה את דעתו בעניין הנידון לפני בית המשפט או בית הדין
 ;דעתו בעניין הנידון

חייב העובד לדרוש דמי בטלה והוצאות מבית המשפט או מבית , אישר מנהל היחידה את הבקשה )ג(
את דמי הבטלה וההוצאות שיקבע בבית המשפט או בית הדין יעביר מזכיר . הדין בעד הופעתו

 ;ויודיע על כך למנהל היחידה של העד, בית המשפט או בית הדין לאוצר המדינה
, לא במשכורת ולא בחופשה,  תנוכה כל תמורה בעד תקופת היעדרו של העובד מהעבודהלא )ד(

 תשולם לו אם דמי הבטלה וההוצאות 26.22ל בהתאם להוראות סעיף "אולם קצובת האש
 ;שיקציב בית המשפט או בית הדין יכסו אותה

 ;26.273פסקה יחולו על העובד הוראות , לא אישר המנהל את הבקשה )ה(
בנושא הדיון , במישרין או בעקיפין,  למעט כל אדם שיש לו עניין כלשהו-" מומחה" בפסקה זו )ו(

 .במשפט
 

26.275 
שלא במסגרת , לארץ-במדינת ישראל או בחוץ, עובד שנדרש להופיע ולהעיד בבית משפט )א(

או על פשעי  ,  היהודי או כלפי האנושותבעניין הקשור בתביעה של פשעים כלפי העם, תפקידו
ייזקף הזמן ההכרחי המזערי למתן העדות ולנסיעה , מלחמה בתקופת מלחמת העולם השנייה
, על חשבון זמן העבודה, פי תעודות שיציג העובד-הלוך וחזור למקום המשפט כפי שיוכח על

 ;ל"אולם העובד איננו זכאי להחזר הוצאות נסיעה ולקצובת אש
זכאי הוא רק להפרש בין התשלומים שקיבל לבין , ובד דמי בטלה בקשר למתן עדותושולמו לע )ב(

 .יתה מגיעה לו בתקופת היעדרוימלוא משכורתו שה
 

  העסקה בשעות נוספות- קצובת כלכלה - 26.28
 

26.281 
 % 50- ניתן על עבודה שבעדה משתלמת לעובד תוספת הגבוהה מו אינ,תשלום לפי סעיף זה )א(

פי הוראות  -ביום העצמאות או ביום מועד על,  עבודה ביום מנוחה שבועי:כגון (משכרו הרגיל
 ;)27.213פסקה 

 לעובד הזכאי לקבל במקום עבודתו ארוחה חינם או שאוצר , ניתן תשלום לפי סעיף זהלאכן  )ב(
 ;אם במישרין ואם בעקיפין,  לפחות ממחירה50%-המדינה משתתף ב

קצובת  לעובד הזכאי להחזר הוצאות בעד ,26.284 או 26.282ות אלום לפי פסק ניתן תשלא )ג(
קצובת או לעובד הזכאי ל, 26.22כלכלה עקב יציאה לתפקיד ביום העסקתו לפי הוראות סעיף 

 . כלכלהקצובת או לינהאחר הבא במקום קצובת או לעובד המקבל כל תשלום , ל גלובלי"אש
 

26.282 
 לתשלום בהתאם להוראות פרק משנה ם זכאיםשבעדן ה,  שעתיים נוספות לפחותו שהועסקיםעובד
,  ו יותר  שעות רצופות אעשר ווכתוצאה מכך הועסק,  לגבי אם עובדת31.155  ולהוראת פסקה 27.2

 והסכמי הממונה על השכרידי - כלכלה בשיעור כפי שיעודכן ויפורסם מעת לעת עלזכאים לקצובת
 . במשרד האוצרעבודה

 )15/עא(
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26.283 
ואולם , אין הפסקת הצהריים של חצי שעה מפסיקה את רציפות ההעסקה באותם ימים, לצורכי סעיף זה

 .אין זמן ההפסקה נחשב כזמן עבודה
 )6/נ(
 

26.284 
 6:00-ערב ו ב22:00בין השעות ( שעות לפחות בתחום המשמרת השלישית  שבעעובד המועסק )א(

שני כריכים (ארוחת לילה , 27.623נוסף על התשלום לפי הוראות פסקה , מקבל, )למחרת בבוקר
 ;)ומשקה קר או חם

בשיעור כפי שיעודכן ויפורסם מעת לעת  ,  כלכלהקצובתיקבל , אם לא סופקה לו ארוחה כאמור )ב(
 ;לכל לילה שבו הועסק כאמור,  במשרד האוצר והסכמי עבודההממונה על השכרידי -על

,  שעותשבעאך פחות מ,  שעות לפחותארבע, ל"עובד המועסק בתחום המשמרת השלישית כנ )ג(
 )כריך ומשקה קר או חם( לילה גם ארוחת, 27.623נוסף על התשלום לפי הוראות פסקה , מקבל

לכל לילה שבו הועסק ,  כלכלה בשיעור כמפורט לעילקצובת, אם לא סופקה לו ארוחה כאמורו
 ;העובד

מקבל הטבה אחת בלבד והיא הגדולה , 26.282הזכאי גם לתשלום לפי הוראות פסקה , ל"עובד כנ )ד(
 .מבין השתיים

 )20/שס(
 

26.285 
 קצובתזכאי לקבל , )ז(-ו) ו(27.212 המקבל חופשה תמורת עבודה נוספת בהתאם לאמור בפסקה עובד

 . זה משנהכלכלה כאמור בפרק
 )23/נג(
 

 לארץ-ל בחוץ'' קצובת אש- 26.29
 

26.291 
שמקום עבודתו הקבוע הוא  , לארץ-עובד המקבל משכורת חוץ -" לארץ-עובד המועסק בחוץ" )א(

לארץ לתקופה -אך נשלח לתפקיד זמני בחוץ, לארץ ועובד שמקום עבודתו הוא בארץ-בחוץ
הוראות הוועדה לארץ בהתאם ל-ל בחוץ"זכאי לקצובת אש, ארוכה משישה חודשים

אשר יפורסמו מעת לעת  ) "ל"ש חו"שות" -להלן ( לשכר ותנאי שירות בחוץ לארץ הבינמשרדית
 ;ידי הממונה על השכר במשרד האוצר-על

 .53.14- ו53.13ראה סעיפים , ארץל-ל לעובד היוצא להשתלמות בחוץ"על קצובת אש )ב(
 )20/סט(
 

 )20/סט( בוטל -לארץ -ל בחוץ" קצובת אש- 26.3פרק משנה 
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  העתקת מקום מגורים- 26.4
 

 הוצאות העתקת מקום  26.42/  חלות 26.41
ל למי שהעתיק  '' קצובת אש26.43/ מגורים 

 חופשה למי שהעתיק  26.44/ מקום מגוריו 
  השתתפות בשכר דירה26.45 / מקום מגוריו

 
  חלות- 26.41

 
26.411 

עובד  : למעט, פי חוזה מיוחד-זמני ועובד על, הוראות פרק משנה זה חלות על עובד קבוע )א(
ות אפסק, )לארץ-אדם שיישלח לעבודה קבועה בחוץ (15.214פי הוראות פסקה -המועסק על

עבודה  (16.414פסקה , )פי טיבה אינה צמיתה-מועסקים בעבודה שעל (16.413 עד 16.411
 ;)אדם המועסק במשרה חלקית (16.418ופסקה ) בתנאים מיוחדים

ליהם חלים הסדרים מיוחדים ע, הוראות פרק משנה זה לא יחולו על עובדי שירותי הביטחון )ב(
 .בנושא העתקת מקום מגורים

 )5/עא(
 

  הוצאות העתקת מקום מגורים- 26.42
 

26.421 
נחשב  , בי והמשנה בעקבות זאת את מקום מגוריועובד שנבחר במכרז פנימי או במכרז פומ: בסעיף זה

 ;פי דרישת המשרד-כעובד המועבר ממקום למקום על
אינו נחשב בשל כך בלבד כאדם  , שנבחר למשרה פנויה במכרז פומבי, מועמד מחוץ לשירות

 .שהממשלה פנתה אליו במטרה להעסיקו
 

26.422 
זכאי להחזר הוצאות העתקת , המשרדפי דרישת -המועבר ממקום למקום על, עובד הנמצא בשירות

לא יהיה זכאי להוצאות , בוצעה ההעברה לפי בקשת העובד. מקום מגוריו בהתאם להוראות סעיף זה
פי המלצת ועדה רפואית -על, אלא אם היו הגורם לבקשתו סיבות בריאות, העתקת מקום מגוריו

 .ע נציבות שירות המדינהבמקרה זה ישולמו הוצאות העתקת מקום המגורים כפי שתקב; ממשלתית
 

26.423 
והממשלה פנתה אליו תחילה , שנתקבל לעבודה במקום שונה ממקום מגוריו הרגיל, אדם הגר בארץ

זכאי להחזר הוצאות העתקת , במטרה להעסיקו שלא כתוצאה מבקשתו של העובד להתקבל לעבודה
 .מקום מגוריו

 
26.424 

 :רה הןהוצאות העתקת מקום מגורים שהממשלה מחזי
הוצאות נסיעה ממשיות של עובד ושל בני משפחתו ממקום עבודתו הקודם למקום עבודתו  )א(

 -לגבי אילת או ממנה (ובלבד שלא תהיינה גבוהות ממחיר נסיעה בקו ציבורי של מוניות , החדש
 ;)גוריון לאילת-שלא תהיינה גבוהות ממחיר הטיסה מנמל התעופה בן

בעד הובלת רהיטיו וחפצי ביתו של עובד ממקום מגוריו , תהמתקבלות על הדע, הוצאות ממשיות )ב(
העברת הרהיטים וחפצי הבית ; הקודם למקום מגוריו החדש ובעד סבלות בקשר עם הובלה זו

 ;13.8 בהתאם להוראות פרק משנה, תתבצע רק לאחר שהעובד עמד בהצלחה בתקופת הניסיון
הנובעות מן , החשב הכלליידי -לסכום שיקבע עלעד , ל הדעתהמתקבלות ע, הוצאות הכרחיות )ג(

, בהתאמתם ובחיבורם של מתקנים ביתיים מקובלים, בהתקנתם, והכרוכות בניתוקם, ההעברה
ידי - מתקן ביתי אחר שיוכר עלוכל, וילאות, מכשיר טלוויזיה, מתקני גז, מכשיר טלפון: כגון

 .החשב הכללי
, לגבי מכשירי טלפון וגז, וחברת הגז" בזק"פי תעריפי חברת -הסכומים שיוחזרו יהיו על

 .וישולמו תמורת קבלות על הוצאות בפועל, החשב הכלליולמתקנים ביתיים אחרים לפי החלטת 
  ))1.3.1992(ב "הת שנ' ו אדר א"כ: תחולת הנסמן(
 )55/נב(

26.411 - 26.424
 ל והעברה''הוצאות אש,  נסיעות- 26פרק 
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הוצאות ; ולעובד בלתי נשוי המחזיק בדירה פרטית, יל עיל ניתן רק לעובד נשו) ג(פי נסמן -תשלום על
אם אישר האחראי כי אותן הוצאות נגרמו לעובד בקשר עם החלפת דירת ו  , אלו יוחזרו תמורת קבלות

 .עקב העברתו לפי דרישת הממשלה
 או ל מעלה מגיל 18גיל  ו ע ד  ילדי , זוגו-בן  :  העובד של   משפחתו  כ בני נחשבים  זו   פסקה  לצורכי

ידי לשכת הבריאות  -שפרנסתם עליו עקב מצב בריאותם והעובד הציג אישור רפואי מאושר על, 18
והעובד הציג אישור ,  או עקב מצב בריאותם60וכן הורים הגרים עם העובד שגילם מעל , המחוזית

 .רפואי כאמור לעיל
בל רק את מחצית זכאים לק, זוגה עובדים ומשתכרים-זוגו או בן-עובד נשוי או עובדת נשואה שבת

 זכאי -אם בן הזוג מקבל ממקום עבודתו החזר של יותר ממחצית הוצאות אלו . ההוצאות האמורות
 .העובד לקבל רק את יתרת ההוצאות

 )49/נו(
 

 וריול למי שהעתיק מקום מג'' קצובת אש- 26.43
 

26.431 
זכאי לתשלום קצובת , 26.42הזכאי לקבל הוצאות העתקת מקום מגורים בהתאם לסעיף , עובד )א(

 ;במשך שבעת הימים הראשונים לאחר העברתו, 26.2בשיעורים הנקובים בפרק משנה , ל"אש
יוסיף להיות  , גוריו החדש תוך שבעה ימים מיום העברתולא נכנס העובד לגור בדירתו במקום מ )ב(

 21אולם לא יותר מאשר בעד , בשיעורים האמורים עד יום כניסתו לדירתו, ל"זכאי לקצובת אש
 יחסית -עובד המועסק פחות משישה ימים בשבוע . המועסק שישה ימים בשבוע לעובד, יום

 ;למספר ימי העבודה בפועל ומעוגל ליום שלם
להאריך את , מטעמים שייראו לו, רשאי האחראי,  יום21נכנס העובד לגור בדירתו תוך לא  )ג(

 ;ל עד שלושה חודשים"התקופה בעדה תשולם לעובד קצובת אש
,  יפנה האחראי בכתב, )ג(לא נכנס העובד לדירתו גם בתום שלושת החודשים האמורים בנסמן  )ד(

ל "ר להארכת התקופה לתשלום קצובת אשאל נציבות שירות המדינה לקבלת אישו, בעוד מועד
 .לשלושה חודשים נוספים בלבד

 
26.432 

 .לא תשולם בעד ימים שהעובד יימצא במקום מגוריו הקודם להעברתו, ל"קצובת אש
 

26.433 
אינו זכאי , ל"היוצא בתפקיד מחוץ למקום עבודתו הרגיל בפרק זמן שבו הוא מקבל קצובת אש, עובד

 .אלא לדמי לינה בלבד, ל נוספת"לקצובת אש
 

  חופשה למי שהעתיק מקום מגוריו- 26.44
 

26.441 
חופשה מיוחדת במשכורת , הזכאי להחזרת הוצאות העתקת מקום מגורים, אחראי רשאי לאשר לעובד

אם נראה לו כי הסידורים הקשורים בהעברה מחייבים או , לעשיית סידורים שונים בקשר עם ההעברה
שה מיוחדת זו במשכורת לא תהיה ארוכה משני ימים אם העובד המועבר הוא בעל חופ. מצדיקים זאת

ולא תהיה ארוכה מיום אחד אם העובד המועבר אינו נשוי  , או אינו נשוי ומחזיק בדירה פרטית, משפחה
 .ואינו מחזיק בדירה פרטית

 
  השתתפות בשכר דירה- 26.45

 
26.451 

זכאי להשתתפות בשכר דירה ובתנאי  , מנהל יחידה: ד בכיר כגוןעובד בתפקי, במקרים חיוניים וחריגים
 :שהעובד עונה על כל התנאים המפורטים להלן

נבחר במכרז פומבי או מונה כדין וכל עוד העובד בתקופת ניסיון כל זאת לתקופה של עד  )א(
 ;שנתיים

בע למקום מקום עבודתו החדש של העובד איננו מקום מגוריו ולא העתיק את מקום מגוריו דרך ק )ב(
 ;עבודתו החדש

 .מ ממקום עבודתו כאמור לעיל" ק75מקום מגוריו דרך קבע במרחק העולה על  )ג(
 ) 36/סא(

 
26.452 

 )10/שס( . במשרד האוצר ויעודכן מעת לעתהחשב הכלליידי -שיעור ההשתתפות בשכר דירה יקבע על

26.424 - 26.452
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26.453 
 .26.221עובד הזכאי להשתתפות בשכר דירה אינו זכאי להוצאות לינה לפי המפורט בפסקה 

 )10/שס(
 

26.454 
ד   במשרהחשב הכללי סגן  עם שירות המדינה בתיאוםותידי נציב-ינתן עליאישור הזכאות לעובד 

 .האוצר
 

26.455 
 פסקה מבוטלת

 )19/שע(
 

26.453 - 26.455
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כוננות , משמרות, ביום מנוחה,  עבודה בשעות נוספות- 27 פרק
 ושכר עידוד

ה  זה מובאות ההוראות בעניין עבודבפרק
, עבודה בתורנויות, בשעות נוספות וביום מנוחה
,  עבודה במשמרות, תשלום בעד שעות נוספות

 .כוננות ושכר עידוד

  הוראות כלליות- 27.1
 

 חיוב לעבוד  27.12/  חלות והגדרות 27.11
 כללים לחישוב שעות  27.13/ בשעות נוספות 

 תורנות רופאים ורופאים  27.14/ נוספות 
מי השתתפות בוועדה  ד27.15/ וטרינרים 
 ציבורית

 
  חלות והגדרות- 27.11

 
27.110 

חוק שעות עבודה למעט עובדים עליהם לא חל , הוראות פרק זה חלות על כל העובדים בשירות
 .לל זה עובדי שירותי הביטחוןובכ, 1951-א"התשי, ומנוחה

 ) 5/עא(
 

27.111 
 :בפרק זה

מספר שעות העבודה הנהוגות במקום העבודה בהתאם להסכמי העבודה של 
במידה והוגדרו בהסכמים של , שוניםהדירוגים השונים בהתחשב במקצועות ה

לעובד הממונה באופן ישיר על עובדים אחרים או המפקח על . אותם דירוגים
 מכסת שעות העבודה הרגילות של אותם עובדים או מספר שעות -עבודתם 

הכל לפי מספר שעות העבודה , העבודה הנהוג במקום העבודה או במקצוע
 ;הגדול ביותר

- מכסת שעות "
 "ילותעבודה רג

וכל תוספת אחרת עליה , 24.301סך כול המשכורת המשולבת כ פי שהוגדרה ב פסקה 
 . הוסכם כי תיכלל בחישוב ערך יו ם או שעות  העבודה

משכורת   " -
 " חודשית כוללת

 -שכר לשעה 
 :לעובד המקבל משכורת חודשית )א(
 

 X 12הכוללת  המשכור ת החו דשית                                     
---------------------------------------------------------------- 
X 52      הגדולה ביות ר באותה  שנה  ,  מכסת שעות העבוד ה רגילו ת לשבו ע 

 
 :לעובד המקבל שכר יומי בשבוע עבודה בן חמישה ימים )ב(
 

 X 5השכר   היומי הכולל                                                       
---------------------------------------------------------------- 

 ה ג דולה ביותר באו תה שנה , מכסות שע ות העבודה הר גילות לשבוע          
 .אלא אם נקבע במפורש דבר אחר         

 :לעובד המקבל שכר יומי בשבוע עבודה בן שישה ימים )ג(
 

 X  6השכ ר ה יומי הכולל                                                    
---------------------------------------------------------------- 

 הגדול ה ביותר   באותה שנה , מכסות  שעות העבודה  הרגילות  לשבוע              
 

 .אלא אם נקבע במפורש דבר אחר         
 )13/נא(           

27.110 - 27.111
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  חיוב לעבוד בשעות נוספות- 27.12

 
27.121 

חייב הוא , העבודה  בהתאם לצורכישעות נוספותידי הממונה עליו לעבוד ב-נדרש עובד על )א(
שבגללן אין העובד  , המתקבלות על דעת הממונה, ות אישיותאלא אם קיימות סיב, לעשות כן

 ;)42.261ראה גם פסקה (יכול להיענות לדרישת הממונה 
 ;אין לחייב עובד במשרה חלקית לעבוד בשעות נוספות החורגות ממכסת יום העבודה הרגיל )ב(
 במשרד של האחראי את אישור יש לקבל מראש, במקרים חריגים כשתנאי העבודה מחייבים זאת )ג(

 ;להעסקה זו במסגרת מכסת השעות הנוספות המאושרות למשרד
   סעיפים   ראה- מיוחדות  ובכוננויות  בתורנויות לעבוד  וטרינרים   ורופאים   רופאים חיוב על  )ד(

 .27.15-ו 27.14
 

 ות נוספות כללים לחישוב שע- 27.13
 

27.130 
 נחשבות רק שעות שהעובד עבד למעשה מעל למכסת שעות העבודה הרגילות שעות נוספות )א(

 ;אשר הוא חייב בה) 27.111ראה הגדרה בפסקה (
אם מטעמים של סדרי עבודה או מטעמים אחרים מתחיל עובד לעבוד אחרי השעה שנקבעה   )ב(

או עושה הפסקות בתוך  , לתחילת העבודה או עוזב את מקום העבודה לפני שעת סיום העבודה
 -אינו קשור בעבודתו שעות העבודה או מקבל רשות להיעדר בתוך שעות העבודה לעניין ש

 ;יובאו בחשבון רק שעות עבודתו בפועל
 .91.154 ראה פסקה -על חתימה בעת כניסה לעבודה וביציאה ממנה בעת עבודה בשעות נוספות  )ג(
 

27.131 
זכאי , שאינה עולה על שישה חודשים, לארץ-עובד היוצא בתפקיד לשליחות קצרה בחוץ )א(

בודה בשעות נוספות לפי הכללים הנהוגים בארץ ובמסגרת המכסה שאושרה לו לתשלום בעד ע
 ;בארץ

, לארץ-האישור והתשלום יינתנו רק בתנאי שקיים פיקוח מלא על עבודתו בשעות נוספות בחוץ )ב(
לארץ ושעות  -ידי האחראי לכך בחוץ-לארץ אושרו על-השעות הנוספות בהן הועסק בחוץ

 . לאלו שבארץלארץ זהות-עבודתו הרגילות בחוץ
 

  תורנות רופאים ורופאים וטרינרים- 27.14
 

27.141 
לעבוד בתורנות ביום מנוחה או  עובד המדורג בדירוג הרופאים או בדירוג הרופאים הווטרינריים הנדרש

בהסכמי , מזמן לזמן, מקבל תשלום בעד התורנות בהתאם לכללים ולנוסחות שנקבעו, בתורנות לילה
 .ל" המקצועיים של כל אחד מהדירוגים הנהשכר עם האיגודים

 
  דמי השתתפות בוועדה ציבורית- 27.15

 
27.150 
עובדי המדינה והפועלת דרך   ועדה שחברים בה גם נציגי הציבור שאינם- "ועדה ציבורית", בסעיף זה

 ).הוק- ועדת אד-להבדיל מוועדה שהוקמה לתקופת זמן מוגבלת (, קבע
 .עדותיה אינן נחשבות כוועדה ציבורית לצורך סעיף זההממשלה וו, ועדות הכנסת

 
27.151 
. אינו זכאי לכל תשלום בעת השתתפותו בוועדה בשעות עבודתו הרגילות, המשמש כחבר ועדה, עובד

בתקנות או , אולם חבר ועדה מקצועית שבעד השתתפותו בישיבותיה נקבע במפורש תשלום בחוק
זכאי לקבל שכר טרחה בתנאים , החשב הכלליאו של המדינה בהוראות מיוחדות של נציבות שירות 

 .המפורטים להלן
 

27.152 
יודיע הממנה לאות ו   ,27.151פותו בוועדה כאמור בפסקה היה חבר ועדה זכאי לתשלום בעד השתת

 .את תנאיו ואת סדריו, את גובה התשלום, בעת מינויו, חבר ועדה
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27.153 
זכאי , 27.22שזכותו לקבל תשלום בעד עבודה בשעות נוספות מוגבלת בהתאם לאמור בסעיף , עובד

ושנמשכה ,  כמפורט להלן בעד כל ישיבה של ועדה ציבורית בה השתתף בתוקף תפקידולתשלום
תשלום לפי פסקה זו אינו  .  בכפיפות לאמור להלן בסעיף זה00:18לפחות שלוש שעות אחרי השעה 

 .נחשב כחלק מן המשכורת לכל דבר ועניין
ממונה על השכר והסכמי ידי ה-התשלום בשקלים חדשים לישיבה אחת יהיה כפי שיקבע מעת לעת על

 . במשרד האוצרהחשב הכלליידי -או על/עבודה ו
 )21/נח(
 

27.154 
והשתתפותו בוועדה הייתה כרוכה בעבודה , תתפותו בוועדהלא היה עובד זכאי לתשלום בעד הש

 .יהיה דין שעות אלו כדין שעות נוספות רגילות ויחולו עליהן הוראות פרק זה, בשעות נוספות
 

27.155 
בשעות נוספות בשל  איננו זכאי לתשלום בעד עבודה, 27.153המקבל תשלום לפי פסקה , עובד

 .ושעות הישיבות לא תיחשבנה כשעות נוספות לשום עניין, ו בישיבה כאמורהשתתפות
 

27.156 
אף  ,  בעד ארבע ישיבות של ועדה ציבורית בחודש אחד בלבד27.153עובד זכאי לתשלום לפי פסקה 

תיראנה  , אחדהשתתף העובד בחמש ישיבות או יותר בחודש . אם השתתף ביותר מארבע ישיבות כאלו
 .שעות השתתפותו מהישיבה החמישית ואילך כעבודה בשעות נוספות לכל דבר ועניין

 
27.157 

זכאי , )27.2ראה פרק משנה (עובד שזכותו לקבל תשלום בעד עבודה בשעות נוספות אינה מוגבלת 
 .דה ציבורית בתוקף תפקידולתשלום בעד עבודה בשעות נוספות בעקבות השתתפותו בישיבות וע

 
27.158 

בו הוא מועסק  , המשרד יחזיר לו, ל"הייתה פעולתו של עובד בוועדה כרוכה בנסיעות ובהוצאות אש
 .26.2את ההוצאות בהתאם לכללים המפורטים בפרק משנה , דרך קבע
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  תשלום בעד עבודה בשעות נוספות או ביום מנוחה- 27.2
 

  נהלי תשלום27.22/  שיעורי התשלום 27.21
 

  שיעורי התשלום- 27.21
 

27.211 
 :בסעיף זה

של ) בקיץ (18:00או בשעה ) בחורף (17:00פרק הזמן המתחיל בשעה 
 : למחרתו06:00ערב היום הנדון והמסתיים בשעה 

- , יום מנוחה שבועי"
יום , יום העצמאות

 "מועד
- ;06:00- ל22:00השעות שבין   "לילה"

- ; במרס31 באוקטובר עד 1-מה  "חורף"
- . בספטמבר30 באפריל עד 1-מ  "קיץ"

 .יום שישי הוא יום פנוי שאינו יום מנוחה שבועי
 )13/נא(
 

27.212 
 125%זכאי לתשלום בשיעור של , עובד במשרה שלימה הנדרש לעבוד בשעות נוספות )א(

השעות הנוספות העודפות על מכסת ממשכורתו הכוללת לשעת עבודה בעד כל אחת משתי 
החל מהשעה הנוספת ,  בעד כל שעה נוספת 150% ובשיעור של ,שעות העבודה היומיות

 ;השלישית ואילך
ערב יום העצמאות או בערב יום מועד , עובד שהועסק בשעות נוספות בערב יום מנוחה שבועי )ב(

 בעד אותן שעות זכאי לקבל, בשעות הנחשבות כחלק ממכסת שעות העבודה בהתאם לחוק
 ; ממשכורתו הרגילה או חופשה100%תמורה בשיעור של 

, הנדרש לעבוד מעל מכסת שעות העבודה היומיות המוסכמת עמו, עובד המועסק במשרה חלקית )ג(
תיחשב העסקתו , אולם במסגרת המכסה היומית של שעות העבודה של עובד במשרה מלאה

 זכאי לתשלום בעדן בשיעור של - ת נוספותכהעסקה בשעו, בשעות העודפות מעל למכסה כאמור
בהם הועסק עובד במשרה חלקית , במקרים חריגים.  ממשכורתו הכוללת לשעת עבודה100%

 זכאי לתשלום בעד שעות אלו  -בשעות נוספות מעבר למכסה היומית של עובד במשרה שלימה 
 ;)א(בהתאם לאמור בנסמן 

ים של מקום עבודתו והיו השעות הנוספות בה ן  מחוץ לגבולות העירוני, עובד אשר יוצא בתפקיד )ד(
הועסק העובד שעות נסיעה בחזרה ממקום בו בוצע תפקידו למקום עבודתו או מגוריו בין אם לא 

יראה זמ ן  , ובין אם הועסק העובד לאחר שובו לעבודה, הועסק העובד לאחר שובו לעבודה
 ;)א (לנסמןוהתשלום יבוצע בהתאם , הנסיעה בחזרה כולו כזמן עבודה

 )2000 מרץ 1-תוקף הזכאות מ (
 ;נסמן מבוטל )ה(
מותר לת ת לעובד תמור ה בחופשה בשיעור של  שעה  ו רבע ושעה וחצ י כמפורט , במקום תמורה  בכסף )ו(

 התמורה   . בתנ אי שהדבר  אינו   מחייב העסקת ממלא מקום שא ינו עובד  מדינה,  אם ביקש  זאת העובד, לעיל
ימי החופשה שהעובד זכאי להם . נוספות המאושרות בחופשה כאמור לעיל תהיה מתוך מכסת השעות ה

 לר שותו בשימוש  כימי חופשה או כפדיו ן   דוייר שמו בחשבון חופשתו בנפרד והם יעמ, כאמור כאן
מספר הימים הניתנים לצבירה בדרך זו לא   . ה גבלת צבירהעל ימים אלה תחול .  חופשה בסיום שירותו

 )16/סז(;33.132 פסקה  ראה- ימים עבור כל תקופ ת השירות   30יעלו על 
זכאי לקבל דמי כלכלה , עובד אשר מקבל בחופשה תמורת עבודה בשעות נוספות כאמור לעיל )ז(

 ;26.28עבור שעות נוספות אלו בכפיפות לנאמר בסעיף 
ת ג מול בעד . רופא זכאי לתש לום בעד שעות נוספות שמעבר למכסת השעות השבועית בדירוג הרופאים )ח(

ל משרד  "למשנה למנכ , ל משרד הבריאו ת" סגניהם וכן למנכ , שעות נוספות ל א ישולם למנהל י בתי חולים
 . הבריאות ול ראש  מינהל רפואה ב משרד הבריאות

 )) 25.8.2011(א "ה באב  התשע" מיום כהסכם קיבוצי (
  ראה   -בדבר תשלום  בעד עבודה בשעות נוספות  לעובד שאיחר ועבד בשעות נוספות באו תו יום  

 .44.142פסקה 
להחתים א ת כרטיס הנוכ חות בעת כניסתו   , בל תשלום בעד עבודה בשעות נוספותבעניין חובת עובד המק

 .91.16 ר ופא יפעל בהתאם לסעיף .91.154 ראה  פסקה -לעבודה ויציאתו ממנה במשך כל החודש  
 )16'  ס, 1951-א"הת שי, חוק שעות עבוד ה ומנוחה(
 ) 18/עב(
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27.213 

 משכרו הרגיל 75%-זכאי ל, יום מועדביום העצמאות או ב, עובד המועסק ביום מנוחה שבועי )א(
 משכרו הרגיל בעד כל שעה של העסקה 100%-ול, ל שאינה בלילה"בעד כל שעה של העסקה כנ

 בלבד משכרו 50%זכאי לתשלום , )24.15ראה סעיף (עובד המקבל שכר סטודנטים . ל בלילה"כנ
   .ן בלילהבין ביום ובי, ל"הרגיל בעד כל שעת העסקה כנ

לשעת חופשה אחת בעד כל שעה שבה , נוסף לתשלום האמור, ל"זכאי עובד כנ, בכל המקרים
בוד ה  חוק שעות עפי -חופשה זו תינתן לעובד בהתאם לאמור בהיתר להעסקתו על; הועסק כאמור

  .1951-א"תשיה, ומנוחה
  ))2)(א (17' ס, ל"החוק הנ(

 :דוגמאות
הועסק  , שהועסק בשבוע מסוים כל הימים למעט ביום רביעי, עובד קבוע ביחידה משרדית .1

ה שעות בשעות העבודה הרגילות ובסך הכל הועסק באותו ביום המנוחה השבועי שמונ
 :יקבל,  שעות לפי מכסתו הרגילה42½ שבוע 

 תשלום רגיל בעד עבודתו ביום  100%הכוללת , את משכורתו החודשית הרגילה )א
 ;המנוחה

 ; משכרו היומי בעד אותו יום75%תוספת בשיעור  )ב
 . העובד קיבל את יום חופשתו ביום רביעי הקודם

הועסק נוסף ע ל כ ך   ,   שעות42½שהועסק בימים רא שון  עד  שישי ,   וע ביחידה משרדיתעובד קב .2
 :או תו עובד  יקבל, 24:00 עד שעה 18:00ביום מנוחה משעה 

 ; את משכו רתו ה חודשית הרגילה  )א
  18:00-22:00 משכרו הר גיל לשעה בעד עבודתו בכל אחת מהשעות 75%תוספת בשיעור  )ב

 ; ביום המנוחה
  22:00-24:00משכר ו ה רגיל לשעה  בעד עבודתו בכל א חת מהשעות  100% תוספת בשיעור   )ג

 ; ביום המנוחה
 . פרק ה זמן  הנקוב בהיתר ל העסקהתוךשש שעות  בחופשה בשכר מלא   )ד

 23:00המקבל שכר יומי והמועסק תקופה ארוכה משישה ימים הועסק משעה , עובד ארעי .3
לכן אותן שעות ה ן  ו,  ביום מנוחה שבועי אחרי שעבד כל ימות השבוע03:00עד שעה 

 משכרו הרגיל בעד ארבע שעות  200% יקבל בעד עבודתו ביום המנוחה -שעות נוספות 
תוך פרק הזמן הנקוב בהיתר להעסקה תינתן לו חופשה של ארבע שעות ביום  ;עבודה
 ;בעד אותן שעות חופשה לא יקבל תשלום; חול

יום המנוחה שמונה הועסק ב, שהועסק בשבוע מסוים ארבעה ימים בלבד, עובד ארעי .4
אף , ואין לתת לו חופשה, הרגיל  משכרו175% יקבל בעד עבודתו ביום המנוחה -שעות 

   .הועסק פחות משבוע שלם כיון שבסך הכל, ללא משכורת
 )ב(

לצורך מתן , ביום שישי הנדרש לעבוד', ה-'אשר לגביו נקבע שבוע העבודה בימים אעובד  .1
 יקבל בתמורה יום פנוי  - מנהל הכללי של המשרדה בהתאם לקביעת -שירותים חיוניים 

ימים . שלפניו שלאחריו או באחד מימי העבודה האחרים באותו שבוע או בשבוע 'ביום א
יינתנו לו , הנדרש לעבוד בחלק מיום השישי, ל" עובד כנ .פנויים אלה אינם ניתנים לצבירה

 ;ום שישישעות פנויות כמספר השעות בהן עבד בי, השעות בהן עבד במקום
כאשר צרכי העבודה אינם מאפשרים להעניק לעובד יום פנו י  , במקרים מיוחדים וחריגים .2

 יקבל העובד  - המנהל הכללי של המשרדשל ) לזמן מוגבל(ובאישור מראש , כאמור
 ; בעד כל שעה125%לפי תעריף של , תמורה להעסקתו ביום שישי בשעות נוספות

 07:30תהיינה משעה , ל שיידרשו לעבוד ביום זה"שעות העבודה ביום שישי לעובדים כנ .3
לפי , בעד שעות עבודה העודפות על שעות אלו ישולם גמול שעות נוספות. 14:00עד 

 )30/ סג(.150% תעריף של
27.214 

לדר גתו  החדשה בע ד עבודה בשעו ת   זכא י להפרשי  התמו רה בהתאם , עובד שאוש רה   לו למפרע העל אה בדרגה 
 . נוספות שעבד מאז תאריך  עלייתו בדרגה

 
27.215 

או  , במשמרת לילה, ביום העצמאות או  ביום מועד, ביום מנוחה שבועי, בלילה,  עובד שהועסק בשעות נוספות
ספות הניתנות ב עד עבודה בשעות  והיא הגדו לה מבין התו, זכאי ל תוספת אחת בלבד, בחלק מצירופים אלה

 .ל" על זמן עבודתו כנה חלות, או ב משמרת לילה, ביום העצמאות או  ביום מועד, ביום מנ וחה שבועי, נוספות
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27.216 
תחומים של משמרות וזכאי  בשעות נוספות אשר בחלקן נופלות בשני, עובד שהועסק ביום עבודה רגיל

ערך , יהיה הבסיס לחישוב התשלום בעד שעות נוספות, וםלתשלום תוספת בעד אותן שעות בכל תח
 .השעה האחרונה של יום העבודה שלאחריה הוא זכאי לתשלום בעד שעות נוספות

 
27.217 

נוסח [) גמלאות (המדינה חוק שירותהתשלום בעד שעות נוספות אינו נחשב כחלק מהמשכורת לעניין 
או לעניין כל הטבת פרישה אחרת ואינו נחשב כחלק מהמשכורת לעניין חישוב  , 1970-ל"תשה, ]משולב

 .תוספת היוקר
 

  נהלי תשלום- 27.22
 

27.221 
 ט"הדירוג המינהלי ודירוג מקצ

לפי ,  בדירוג המינהלי14אחראי רשאי לאשר העסקה בשעות נוספות לעובד המדורג עד דרגה  )א(
 ;)ח(27.221  העבודה ובהתאם למדדים הקבועים בפסקהרכיוצ

וזאת בהתאם  , שעות בחודש90אחראי רשאי לאשר תשלום בעד עבודה בשעות נוספות של עד  )ב(
לעובד המדורג , 1951-א"תשיה, חוק שעות עבודה ומנוחה ל11- ו10להיתר הניתן לפי סעיפים 

 ; ומעלה בדירוג המינהלי15בדרגה 
 )ב(לעובד המדורג כאמור בנסמן , מנהל כללי רשאי לאשר במקרים מסוימים ובעבודות מיוחדות )ג(

י סעיפים  וזאת בהתאם להיתר הניתן לפ,  שעות נוספות בחודש90תשלום בעד יותר מאשר , לעיל
האישור יכלול הנמקה ויתויק בתיקו  . 1951-א"תשיה, חוק שעות עבודה ומנוחה ל11- ו10

 ;27.223לגבי אישור להעסקה בשעות נוספות בדירוגים המקצועיים ראה פסקה . האישי
תיחש ב  ,  בדבר עבודה בשעות נוספות בתנאים מיוחדים27.221בנוסף לתנאים המפורטים בפסקה  )ד(

 שעות נוספות בחודש רק אם נעשתה עקב עבודה מיוחדת וחריגה 50-העסקה כאמור של יותר מ
בשום מקרה אין לאשר . לבדכיוצאת דופן מאופי התפקיד והיא מוגבלת לשישה חודשים ב

 ;תשלום כאמור בדרך קבע
    )ה(

היא בידי , האחריות להפעלת סדרי התשלום בעד עבודה בשעות נוספות והבקרה עליהם .1
האחראי ועליו להנחות את מנהלי היחידות בנוגע להקפדה מרבית אחר ההוראות בדבר 

 ;רהפי מכסת השעות שאוש-על, דיווח מלא ומדויק של עבודה בשעות נוספות
עבודה כזו . בשום מקרה אין לאשר העסקה בשעות נוספות שתבוצע בביתו של העובד .2

 ;תבוצע רק במשרד או ביציאה בתפקיד מחוץ למשרד
אלא לעובד אשר החתים את כרטיס נוכחותו , אין לשלם בעד עבודה בשעות נוספות .3

 .בבואו לעבודה ובצאתו ממנה, במשך כל החודש, בעבודה פעמיים ביום
    )ו(

מותנה כי קיים לכך כיסוי במסגרת , כנזכר לעיל, אישור להעסקה בשעות נוספותכל  .1
 ;פי חוק התקציב-התקציב המאושר על

ניתן היתר כללי  , 1951-א"תשיה, חוק שעות עבודה ומנוחהפי הוראות -מודגש בזאת כי על .2
 ;27.322 בשעות נוספות כאמור בפסקה להעסקת עובד

וביניהם ,  איננו חל על סוגי ם מסוימים של עובדים שפורטו בחוקחוק שעות עבודה ומנוחה .3
,  ובדי מדינה שתפקידם מחייב לעמוד לרשות העבודה גם מחוץ לשעות העבודה הרגילות ע
ובדים בתפקידי הנהלה או בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי ועובדים  ע

 כל פיקוח על שעות העבודה והמנוחה  סיקתיה אינם מאפשרים למעשתנאי עבודתם ונסיבו
רק אם ,  שעות נוספות בחודש50לפיכך ניתן לאשר העסקת עובד מעל למכסה של  .שלהם

הוא נכלל באחד המדדים המפורטים בחוק או אם ניתן לגביו היתר מיוחד מאת שר 
, חוק שעות עבודה ומנוחה של ספק בדבר מעמדו של עובד מבחינת בכל מקרה.הכלכלה

 ;יש לקבל את חוות דעתו של היועץ המשפטי של המשרד
 .נסמן מבוטל .4

 )19/שע(
 ;27.214- ו27.212 ותאל הוא בשיעורים המפורטים בפסק"התשלום בעד השעות הנוספות הנ )ז(
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 :דות הבאותלעיל תיראנה העבו) ג(כעבודה בתנאים בלתי רגילים לצורך נסמן  )ח(
 ;שעות עבודה ממשיות בהן יועסק העובד מחוץ לביתו כאשר הוא מרותק בעת כוננות .1
 ;)לא במשמרת(ביום מועד או בלילה ; עבודה ביום מנוחה שבועי .2
 ;או בתנאי חוץ, עבודה המתבצעת בתנאי שדה .3
 ;עבודה במפעלי ייצור .4
 ;חד פעמית ומוגבלת בזמן, חיונית ודחופה, עבודה במשימה מיוחדת .5
 ;עבודת תכנון .6
 ;עבודה במבצעים מיוחדים לרבות מבצעים הכרוכים בסיכון .7
 ;ל"ידי צה-עבודה בשטחים המוחזקים על .8
 ;בהן מתנהלות פעולות איבה, עבודה המבוצעת באזורי ספר .9

 למעט עבודה במשרדו הרגיל -טחוניות יעבודה שהיא בגדר מבצע מיוחד ודחוף מסיבות ב .10
  .של העובד

 )21/נח (
 

27.222 
 דירוג עובדי מחקר

 ;זכאי לתשלום בעד עבודה זו, רש לעבוד שעות נוספותדעובד מחקר הנ )א(
פי -ייעשה על סמך רישום ודיווח על, )א(התשלום בעד עבודה בשעות נוספות כאמור בנסמן  )ב(

 ;אישור המנהל הכללי של המשרד או מנהל יחידת הסמך בו מועסק עובר המחקר
על  .27.214-ו 27.212 ותאל הוא בשיעורים המפורטים בפסק"וספות הנהתשלום בעד השעות הנ )ג(

 .25.354 ראה פסקה -שעות נוספות בעת ניסויי שדה 
 

27.223 
דירוג , דסיםדירוג המהנ, דירוג ההנדסאים והטכנאים, דירוג האקדמאים במדעי החברה והרוח

 ודירוג העובדים הסוציאליים , העיתונאים
או בדירוג המהנדסים או ,  בדירוג האקדמאים במדעי החברה והרוח35עובד המדורג עד דרגה  )א(

, או ברמה ז בדירוג העובדים הסוציאליים, בדירוג ההנדסאים והטכנאים או בדירוג העיתונאים
 ;)א(27.221ו בהתאם לאמור בפסקה אם אושר, זכאי לתשלום בעד עבודה בשעות נוספות

זכאי לתשלום , ובדרגה ו בדירוג העובדים הסוציאליים, ל " ומעלה בדירוגים הנ36עובד מדרגה  )ב(
 ;)ב(27.221בהתאם לאמור בפסקה , בעד עבודה בשעות נוספות אם אושרו

במקרים מסוימים )  שעות50-מעל ל(עד שעות נוספות עובד בכל הדירוגים זכאי לתשלום ב )ג(
לתנאי עבודה בלתי , ואולם .)ג(27.221ובעבודות מיוחדות אם אושרו בהתאם לאמור בפסקה 

 :רגילים ייווספו
 :לאקדמאים במדעי החברה והרוח .1

 .עבודת תכנון באחד ממקצועות מדעי החברה והרוח
 :מהנדסיםלהנדסאים וטכנאים ול .2

 ;עבודה בקידוח או במנהרות ובשירות תחזוקה )א
 ;עבודה במפעל תעסוקה ובשירות תחזוקה )ב
 .עבודת תכנון הנדסי דחופה )ג

 :לעיתונאים .3
שאינו במסלול העבודה הרגיל של , עבודה שהיא בגדר מבצע עיתונאי מיוחד ודחוף

 .העובד
בעניין עבודה בתנאים בימים שבהם העובד משובץ בעבודה לא יחול מאומה מן האמור לעיל  )ד(

 .ואין העובד זכאי לכל פיצוי באותם ימים, בלתי רגילים
 )21/נח(

 
27.224 

 עובדים פארה רפואיים
דירוג , דירוג המרפאים בעיסוק, דירוג הרנטגנאים, דירוג החטיבה הפארה רפואיתבעובר המדורג  )א(

ד עבודה בשעות נוספות זכאי לתשלום בע, הפיזיותרפיסטים וכן עובר המדורג בדירוג הרוקחים
 ;)ב(-)א(27.221בהתאם לאמור בפסקה 
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עובד המדורג בדירוג הביוכימאים והמיקרוביולוגים זכאי לתשלום בעד עבודה בשעות נוספות  )ב(

 : ואולם לתנאי עבודה בלתי רגילים ייווספו27.221בהתאם לאמור בפסקה 
 ; הכרוכה בלינה בשדה או באוהלעבודה .1
למעט עבודה במשרד או  , טחוניותיעבודה שהיא בגדר מבצע מיוחד ודחוף מסיבות ב .2

 :במעבדה
 עבודה מקצועית הצמודה לעבודות תכנון רפואי חיוני -מבלי לגרוע מן האמור לעיל  .3

 .לשירותי הרפואה הציבורית במוסדות רפואיים, ודחוף
 

27.225 
 27.221זכאי לתשלום בעד עבודה בשעות נוספות בהתאם לאמור בפסקה , וג האחיםעובד המדורג בדיר

. 
 )19/שע(
 

27.226 
 דירוג השירות המשפטי

זכאי לתשלום בעד עבודה בשעות נוספות בהתאם , בדירוג השירות המשפטיעובד המדורג   )א(
 ;27.221לאמור בפסקה 

 :כתנאי עבודה בלתי רגילים ייחשבו התנאים להלן )ב(
 ;)לא במשמרת(ביום מועד או בלילה , עבודה ביום מנוחה שבועי .1
 ;חיונית ודחופה ומוגבלת בזמן, עבודה במשימה מיוחדת .2
 ;לרבות מבצעים הכרוכים בסיכון, עבודה במבצעים מיוחדים .3
 ;ל"צהידי -עבודה המבוצעת בשטחים המוחזקים על .4
 ;עבודה המבוצעת באזורי ספר בהם מתנהלות פעולה איבה .5
 למעט עבודה במשרדו הרגיל של -טחוניות יבגדר מבצע מיוחד מסיבות בעבודה שהיא  .6

 .העובד
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  פיקוח על עבודה נוספת- 27.3
 

 27.32/  אישור העסקה בשעות נוספות 27.31
,  פי חוק שעות עבודה ומנוחה-היתרים על

  1951-א''התשי
 

  אישור העסקה בשעות נוספות- 27.31
 

27.311 
לכל יחידות המשרד את מספר  , במסגרת התקציב המאושר,  יקציב האחראיבתחילת כל שנת כספים

העתק ההקצבה יועבר . אשר תעמודנה לרשותן במשך שנת הכספים, לפי רישום, השעות הנוספות
 .לחשב המשרד או לגזבר יחידת הסמך

 
27.312 

לכל יחידה , 27.311במסגרת האישור שקיבל לפי פסקה , מנהל יחידה יקציב מדי שלושה חודשים
את מספר השעות הנוספות אשר לדעתו דרושות לביצוע העבודה במשך שלושת , שעליה הוא ממונה
 .העתק ההקצבה יישלח לחשב המשרד או לגזבר היחידה. החודשים הקרובים

 
27.313 

 27.312 במסגרת ההקצבה לפי פסקה שעות נוספותמנהל יחידה רשאי להעסיק את עובדי יחידתו ב
 אישור אלא אם קיבל על כך מראש,  שעות נוספות בחודש30-ובתנאי שלא יעסיק עובד יותר מ, בלבד

האחראי לא יאשר העסקה בשעות נוספות  . בין לעניין מסוים ובין לתקופה מסוימת, בכתב מן האחראי
 .אלא לאחר שהובאו בפניו נימוקים משכנעים לכך בכתב,  שעות בחודש כאמור30-מעל ל

 
27.314 

יאתו להחתים את כרטיס הנוכחות בעת כניסתו לעבודה וביצחייב עובד המועסק בשעות נוספות  )א(
 ;91.154 ראה פסקה -ממנה במשך כל החודש 

 ).ה(91.151 ראה פסקה - עובד המועסק מחוץ לכותלי המשרד  )ב(
 

  1951-א''התשי, פי חוק שעות עבודה ומנוחה- היתרים על- 27.32
 

27.321 
 חוק שעות  פי-נוספות על היתר להעסקה בשעותהוראות פרק זה אינן משחררות את המשרדים מקבלת 

 .פי החוק האמור-אם היתר כזה דרוש על, 1951-א"תשיה, עבודה ומנוחה
 

27.322 
-חמש שעות ביום ועד עשרה-שתיםנתן היתר כללי להעסקת עובדי המדינה עד  הכלכלהשר  )א(

אלא בהיתר מאת שר , אסור להעסיק עובד מעבר לשעות האמורות; שעות נוספות בשבועעשרה 
 ;זה יחול על עובדים המועסקים חמישה ימים בשבוענסמן ; הכלכלה

'  עמ , ט "מהת ש, 3669פ "י, במפעלים ב הם עובדים שבוע  בן חמישה ימיםשעות נוספות  ב ההיתר כללי להעבד(
3349( 

היתר הכללי של העסקת עובדים בשעות "יחול עליהם , אינו חל עליהם) א(על עובדים אשר נסמן  )ב(
עשרה שעות נוספו ת  -ו עד ארבע שעות נוספות ביום ועד שתיםוהם יעבד, "נוספות לכל העובדים

 ;הכלכלהאסור להעסיק עובד מעבר לשעות האמורות אלא בהיתר משר . בשבוע
   )553' עמ , ד" הת של, 1977פ "י , לכל העובדים נוספו ת להעבדה  בשעותהיתר כללי (

-עד למרב של ארבע שעות ביום ושל שתים,  נתן היתר להעסקת נהגים ועוזריהםהכלכלהמשרד  )ג(
 .וכן קביעת הפסקות ללא הגבלה באורכן, עשרה שעות בשבוע

בגבולות מספר השעות הנקוב לעיל ולקבוע   ,רשאים להעסיק נהגים ועוזריהםהמשרדים  .1
 ;הכלכלהמבלי לבקש היתר לכך ממשרד , את משך הפסקותיהם בעבודה לפי ראות עיניהם

 חלוקת העבודה בין הנהגים ולעשות סידורים שיבטיחו כי על האחראים לתכנן מראש את .2
 ; שעות בחודש52-בדרך כלל לא תהיינה שעות העבודה הנוספות של הנהגים יותר מ
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היה הכרח בחודש מסוים , על אף הסידורים שנעשו, כאשר, במקרים יוצאים מן הכלל .3
ובלבד שמספר ,  שעות בחודש52-מותר להעסיק נהג יותר מ, להעסיק נהג מעל למרב זה

 שעות  104השעות הנוספות של אותו נהג באותו חודש ובחודש הבא אחריו לא תעלינה על 
 ;בסך הכל

 היתר לכלההכאם נתן משרד ,  שעות עבודה נוספות בחודש52-מותר להעסיק נהג ביותר מ .4
 .להעסקה כזאת

 ) 231' ע,   ז"הת שט, 451פ " י, הודעה על מתן ה יתר כללי בדבר ש עות נוספות והפסקות בתחבורה(
 )19/שע(

 
27.323 

הגבלה במספר השעות  מותר להעסיק נהג של שר או של סגן שר ללא, 27.322למרות האמור בפסקה 
בשיתוף עם לשכת השר או סגן השר כי שעות העסקתו של נהג , עם זאת חייב האחראי לדאוג. הנוספות

 .ל לא יעברו את גבול הסביר"כנ
 

27.324 
עבודתו של נהג שעות  אם כלולות בשעות, במקרים יוצאים מן הכלל, 27.322למרות האמור בפסקה 

מוסמך האחראי לאשר העסקת נהג במספר , מעבר למספר השעות הנקוב באותה פסקה, המתנה רבות
ובתנאי , ל"אם סיבות מיוחדות מחייבות את העסקתו בדרך קבע כנ, שעות נוספות גדול מהמספר האמור

 שעות נוספו ת  52לא תעלינה על , למעט שעות ההמתנה, ספות של הנהגכי מספר שעות עבודתו הנו
 .בחודש

 
27.325 

יש להציג במקום נראה  ,27.321פי היתר שניתן בהתאם לפסקה -בו מעסיקים עובדים על, בכל מקום
 .לעין את נוסח ההיתר

 )10'  ס, 1955-ו"הת ש ט, תקנות שעות עבו דה ומנוחה(
 

27.326 
 . 33.351 ,31.213אות ראה פסק -  עובדת הרההעסקת

 )19/שע(
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 תפקידים מיוחדים,  תמורה בעד עבודה נוספת - 27.4
 

 נהגים  27.42/  תוספת נהיגה עצמית 27.41
 27.43/ בתקופה בה מוגבלת תנועת הרכב 

 נהגים צמודים לרכב מגויס
 

  תוספת נהיגה עצמית- 27.41
 

27.411 
,  והוא נוהג בו בעצמו,עובד אשר המשרד העמיד לרשותו רכב ממשלתי לשם ביצוע עבודתו )א(

ידי  -זכאי לתשלום כפי שיעודכן ויפורסם מעת לעת על, ידי כך נמנע הצורך בהעסקת נהג-ועל
,  בשל העבודה הנוספת המוטלת עליו,  במשרד האוצר והסכמי עבודההממונה על השכר

מינהל הרכב בהתאם להוראות ,  ובשל חובתו לטפל ברכב מדי יום ביומו,בהיעדר נהג
 ;הממשלתי

ובשיעור כפי שיעודכן ,  27.413, 27.412ות אל כפוף לתנאים המפורטים בפסק"התשלום הנ )ב(
 .ידי הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר- מעת לעת עלרסםויפו

 )20/שס(
 

27.412 
 :אם נתמלאו בו כל התנאים הבאים, כאמור בסעיף זה, עובד זכאי לתשלום )א(

 ;העובד איננו מועסק כנהג מקצועי.  1
 ;ברכב שהוצמד לו, דרך קבע, העובד נוהג בעצמו .2
 ; תפקידי הנהלה או פיקוחלמעט, העובד ממלא תפקידי ביצוע ישירים .3
גם עובדים אחרים , לצורך תפקידי ביצוע ישירים, בדרך כלל, העובד מסיע .4

 ;ברכב הצמוד לו וכן הוא מוביל ברכב כלים הדרושים לביצוע העבודה
העובד איננו זכאי לכל תשלום או פיצוי מיוחד אחר הקשור בנהיגתו ברכב  .5

 .שהוצמד לו
 .נו זכאי לתוספת נהיגה עצמיתעובד המקבל החזר הוצאות רכב אי )ב(

 )2/עו(
 

27.413 
רק בעד הימים בהם , 27.412כאמור בסעיף זה בהתאם להגבלות המנויות בפסקה , עובד זכאי לתשלום
 .וצמד לו לשם ביצוע עבודתונהג בפועל ברכב שה

 
27.414 

ין חישוב תוספת  ילענ התשלום האמור בסעיף זה הוא בסכום כולל ואינו נחשב כחלק מהמשכורת
בת פרישה  ין כל הטי או לענ1970-ל"תשה, ]נוסח משולב[) גמלאות(חוק שירות המדינה ין ילענ, היוקר
 .אחרת

 
  נהגים בתקופה בה מוגבלת תנועת הרכב- 27.42

 
27.421 

בימי מנוחה שבועיים , הוראות סעיף זה חלות על התמורה המגיעה לעובד בעד עבודה בשעות נוספות
המטילות הגבלות על שימוש  , שבוצעה בתקופה בה קיימות בתוקף תקנות שעת חירום, ובימי מועד
 .בכלי רכב

 
27.422 

מושבת מעבודתו בחל ק   ,נהג אשר לרגל תקנות לשעת חירום המטילות הגבלות על שימוש בכלי רכב
והוא זכאי לתמורה בעד עבודה בשעות נוספות בימי מנוחה שבועיים ובימי , מימי עבודתו הרגילים

 .תינתן לו התמורה בצורת ימי חופשה בימי השבתת התנועה שאינם חלים ביום מנוחה, מועד
 

27.423 
בימי מנוחה , נוספות בסוף כל חודש יחויב חשבון התמורה שהנהג זכאי לה בעד עבודתו בשעות

אם תהיה יתרה  . במספר ימי השבתת התנועה אשר בהם לא עבד באותו חודש, שבועיים ובימי מועד
 .יקבל הנהג את תמורתה בכסף, לזכותו
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27.424 

 .זכאי לתשלום בעד אותו יום אינו, ם השבתת תנועהאשר לא הועסק ביו, נהג המועסק לפי שכר יומי
 

  נהגים צמודים לרכב מגויס- 27.43
 

27.431 
כפי , 1956-ז"תשיה, )רישום ציוד וגיוסו(פי תקנות שעת חירום -וגויס על, נהג שהוצמד לרכב של משרד
רות בעבודתו ל מכי"או אין רשויות צה, ואין הוא חייב בשירות מילואים, שהן מוארכות מזמן לזמן

זכאי לתוספת תשלום בתקופת עבודתו בנסיבות אלו בעד ארבע , בצמידות לרכב כשירות מילואים
 .שעות נוספות לכל יום עבודה בהצמדה לרכב המגויס

 
27.432 

,  אחרל ולכל תשלום "אין הוא זכאי לקצובת אש, 27.431פי פסקה -על, בעד הזמן שהנהג מקבל תוספת
 .למעט אותה תוספת ומשכורתו הרגילה

 
27.433 

והוא חייב בשירות מילואים , 27.431נהג שהוצמד לרכב המשרד המגויס בנסיבות האמורות בפסקה 
כדין עובד שגויס לשירות , דינו,  הכירו בעבודתו בצמידות לרכב כשירות מילואיםל"צהורשויות 

 .34.3מילואים ויחולו עליו הוראות פרק משנה 
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  תוספת בעד כוננות וקריאת פתע- 27.5
 

 כוננות עובדים  27.51/  הוראות כלליות 27.50
 יאת פתע קר27.52/ במגזר הרפואי 

 
  הוראות כלליות- 27.50

 
27.501 
 הגדרות

,   תוספת המשולמת לעובד תמורת נכונותו להעמיד עצמו לרשות המשרד לפרקי זמן שונים-" כוננות"
לצורך ביצוע מטלות דחופות ואחרות לפי דרישת , מעבר לשעות העבודה הרגילות, כפי שהוקצו לו

התייצבות פיזית במשרד או במקום אחר לצורך  , ע טלפונימטלה יכול ותהא סיו. האחראי או מי מטעמו
  .הכל לפי החלטת האחראי או מי מטעמו, מתן מענה לבעיה שהתעוררה

 
27.502 

יקבע האחראי במסגרת , כאשר צרכי העבודה מחייבים להעמיד עובד או קבוצת עובדים בכוננות )א(
 .צאת הכוננויותפי חוק התקציב העומד לרשותו את היקף הק-התקציב  המאושר על

פי צרכי העבודה והתפקוד של  -חלוקת הכוננויות שהוקצו תהיה לפי סוגי המשרות ביחידה על )ב(
 :בהתאם לקריטריונים אלה,  היחידה לאחר שעות העבודה המקובלות

 ;תפקידיה  של היחידה .1
 ;היקף אחריות היחידה .2
 ;מידת הצורך בעובדי היחידה גם לאחר שעות העבודה המקובלות .3

ישקול האחראי במסגרת , ובמסגרת חלוקת הכוננויות בתוך היחידה, קריטריונים אלהבנוסף ל )ג(
 :גם נתונים אלה, שיקוליו לצורך חלוקת הכוננויות שהוקצו כאמור לעיל

 ;היקף האחריות של כל עובד ועובד ביחידה .1
 ;המלצת הממונה על תפקוד העובד .2
 ;חיוניות העובד בפתירת בעיות .3
 .עות העבודה הרגילותמידת הצורך בעובד מעבר לש .4

 
27.503 

אלא אם נקבע , המכסה המרבית של כוננויות הניתנת לעובד לא תעלה על שש כוננויות לחודש )א(
 ;אחרת בהסכם או בהסדר קיבוצי

כוננויות לא יוקצו לעובדים או לקבוצות עובדים שנציבות שירות המדינה קבעה כי לא יינתנ ו   )ב(
 .להם כוננויות

 
27.504 

 טבלת כוננויות המפרטת את כמות הכוננויות שהוקצו למשרד ואופן חלוקתן בין יחידות האחראי ינהל
  .27.502בהתאם לקריטריונים כאמור בפסקה , ועובדי המשרד

 : החלטת האחראי באופן חלוקת הכוננויות תתועד ותכלול את הפרטים הבאים
תואר  , תפקידים, תעודת הזהות' בציון מס, כוננות אשר קיבלו) או שמות העובדים(שם העובד  )א(

 ;המשרה בה הם משובצים
המבנה שלה , בהתחשב בעבודת היחידה, ל להיות כוננים"הסיבות בגללן נדרשים העובדים הנ )ב(

 . ומשימותיה
 

27.505 
להגדיל או לבטל  חלוקת  ,  להקטין- בכל עת -האחראי רשאי , בכפוף לאמור בפרק משנה זה

רשאי האחראי לעשות כן במידה  , בנוסף.  לעובד או לקבוצת עובדים לפי צרכי המשרדהכוננויות
כל שינוי  . וסבור כי העובד איננו עומד בקריטריונים למתן כוננות או מסרב לבצע הכוננות כאמור

 .בהקצאת כוננויות ילווה בהנמקה ויירשם בטבלת הכוננויות
 
 
 
 
 

7.2.2008 
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27.506 
 מכסת כוננויות להיות זמין לכל קריאה טלפונית או אחרת ובמידת הצורך על עובד שהוקצתה לו

 .ידי האחראי ולפי צרכי המשרד-בהתאם לנדרש על, להתייצב פיזית במשרד או במקום אחר
 

27.507 
ימלא בתחילת   ,  וכתנאי לקבלת גמול עבור ביצוע כוננויות, כוננויותגמול כל עובד שאושר לו תשלום 

בה יצהיר כי הוא מעמיד עצמו לרשות המשרד מעבר לזמנ י ) 2300מדף (הצהרה כל שנת תקציב 
לצורך ביצוע מטלות כאמור  בפרק משנה  , העבודה הרגילים ובהתאם להוראת האחראי או מי מטעמו

 .  זה
 .ישלול הזכאות לקבלת תשלום בגין הכוננותכי אי עמידה בתנאי ההצהרה , יובהר

 
27.508 

 מילואים ומחלה, השתלמות, לבצע תשלום עבור כוננויות בעת חופשהואין  אין לאשר כוננויות  )א(
 ;או כל היעדרות המונעת ביצוע הכוננות

חוק פי - עלהתשלום עבור הכוננויות אינו חלק מהמשכורת הקובעת לצורך תשלום גמלאות )ב(
 ;1970-ל"התש, ]נוסח משולב [)גמלאות(שירות המדינה 

לא ניתן ; זמן הכוננות הוא מסיום שעות העבודה הרגילות ועד תחילת יום העבודה הבא אחריו )ג(
 ;לקבל תשלום עבור יותר מכוננות אחת ביממה

 ; שכר לשעה100%מש שעות ושליש לפי ערך של בעבור כל כוננות יקבל העובד תשלום בעד ח )ד(
אלא אם נקבע אחרת בהסכם או בהסדר , לעיל) ד(התשלום עבור הכוננויות יבוצע כאמור בנסמן  )ה(

 .קיבוצי
  )15/עב(

 
27.509 

מקבל תשלום , כאמור לעיל, עובד שהיה כונן ונקרא לעבוד בשעות נוספות בעת היותו בכוננות )א(
 ;בלבד 27.22 במסגרת מספר השעות הנוספות שאושר לו כאמור בסעיף 

 עלה על מספר השעות  ,התברר כי מספר השעות שהעובד עבד בשעות נוספות בעת שהיה כונן )ב(
יש לקבל אישור על כך מאת המוסמך לאשר תשלום , 27.22מסגרת האמור בסעיף שאושרו לו ב

 ;ל"כאמור בסעיף הנ, בעד עבודה בשעות נוספות
זכאי לתשלום בכפיפות , עובד שהיה כונן ביום מסוים ונקרא לעבודה ביום אחר שאיננו כונן בו )ג(

 .27.22לאמור בסעיף 
 )16/סח(

 
  כוננות עובדים במגזר הרפואי- 27.51

 
27.511 

בדירו ג , בדירוג הרוקחים, בדירוג הרופאים הווטרינרים, עובדים המדורגים בדירוג הרופאים
מקבלים , ובדירוג המינהל והמשק בדירוג האחים ,בדירוג הביוכימאים והמיקרוביולוגים, איםהרנטגנ

בהסכמי השכר עם האיגודים , מזמן לזמן, תשלום בעד כוננות בהתאם לכללים ולנוסחות שנקבעו
 .ל"המקצועיים של כל אחד מהדירוגים הנ

 
27.512 

בהתאם ובכפוף לכללים המפורטים  מתוכננות עובדים המדורגים בדירוג הרופאים יבצעו כוננויות 
 .שעניינו חובת  הרופא הכונן, 20.1.2003 מיום 05/2003' מס, משרד הבריאותבחוזר מנהל הרפואה של 

 )18/סה(
 

  קריאת פתע- 27.52
 

27.521 
מקום שחזר לביתו אחר שעות העבודה ונקרא לפתע לחזור ל,  אשר אינו זכאי לכוננויותעובד )א(

פי מקבל תשלום בעד השעות הנוספות בהן עבד ל, עבודתו אחרי הפסקה של שעה אחת לפחות
 :הנוהל הבא

לפי ערך ,  שעותארבע יהיה זכאי לתשלום בעד - שעות נוספות שלושמי שעבד בפועל עד  .1
 ;לשעהשכר  100%של 

  ערך  יהיה זכאי לתשלום לפי- שעות נוספות ארבע שעות ועד שלושמי שעבד בפועל מעל  .2
 ;שכר לשעה עבור כל השעות 150%
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ה זכאי לתשלום שווה לערך משכורת יו ם   יהי- שעות נוספות ארבעמי שעבד בפועל מעל  .3
 ;עבודה שלם

היא בידי האחראי של , כאמור לעיל, הסמכות לקרוא לעבודה במסגרת קריאת פתע .4
 ;המשרד

 אולם לפני כן ,ל"רשאי לקרוא לעובד כנ, ברמה של מנהל מחוז או מנהל אגף, מנהל יחידה .5
ג את האחראי והזעקת אם לא ניתן להשי. עליו לקבל על כך אישור מוקדם מאת האחראי

רשאי מנהל היחידה לעשות זאת ולקבל את האישור הדרוש למחרת , העובד מביתו דחופה
 ;יום הקריאה

 רק במקרים יוצאים מן הכלל וכאשר לא  ,ל ישתמשו בקריאת פתע"האחראי או מנהל כנ .6
 ושבגללה הוחלט לקרוא את העובד ,היתה כל אפשרות לדעת מראש על עבודה שיש לבצע

 .הלעבוד
אלא אם נקרא , עובד המקבל תשלום עבור כוננויות אינו זכאי לתשלום עבור קריאות הפתע )ב(

או יום מועד כהגדרתו , יום העצמאות,  או ביום מנוחה שבועי24:00לעבודה לאחר השעה 
 :יהא כדלקמן, לכלל העובדים, התגמול עבור קריאת פתע זו. 27.211בפסקה 

לפי ערך ,  יהיה זכאי לתשלום בעד ארבע שעות-בפועל עד ארבע שעות נוספות מי שעבד  .1
 ; שכר לשעה150%של 

 יהיה זכאי לתשלום -מי שעבד בפועל מעל ארבע שעות נוספות ועד שמונה שעות נוספות  .2
 . שכר לשעה150%לפי ערך של , עבור שמונה שעות

זכאי לתוספ ת  , ספות בעד אותו יוםעובד הזכאי לגמול עבור קריאת פתע וזכאי לגמול שעות נו )ג(
 .ל"והיא הגדולה מבין התוספות החלות על זמן עבודתו כנ, אחת בלבד

 )15/עב(
 

27.522 
ייחשבו השעות בהן  , 27.22עות נוספות מוגבלת לפי סעיף שזכותו לקבל תשלום בעד עבודה בש, עובד

לצורך תשלום  , כחלק מסך כל מספר השעות הנוספות שעבד בחודש, עבד למעשה בעת קריאת פתע
 .27.111בעד עבודה בשעות נוספות לפי הוראת פסקה 

 
27.523 

בטופס עבודה בשעות ,  בסוף כל חודש בו ביצע קריאת פתעעובד שנקרא קריאת פתע ידווח )א(
 ;)2430מדף (ל ונסיעות "אש, קריאות פתע, כוננויות, נוספות

באמצעות , הממונה הישיר ומנהל היחידה המינהלית יאשרו את הטופס בטרם יועבר לתשלום )ב(
מחלקת הכספים תשלם בעד קריאת הפתע בכפיפות לנאמר בפסקה  . שאבי אנושמחלקת מ

 ).ב(27.504
 )36/נג(

 
27.524 

 העבודות שביצע במסגרת  יציין את, עובד שעבד במסגרת קריאת פתע יירשם בספר שיוכר במיוחד לכך
 .ויחתים את כרטיס הנוכחות בהתחלת העבודה ובסיומה, זו לצורך עריכת ביקורת

 )43/נג(
 

27.521 - 27.524
 ודכוננות ושכר עיד, משמרות, ביום מנוחה,  עבודה בשעות נוספות- 27פרק 
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  עבודה במשמרת- 27.6
 

 תמורה בעד עבודה  27.62/  הגדרות 27.61
תמורה בעד עבודה במשמרת   27.63/ במשמרת 

 מענק משמרות בתקופת חופשת  27.64/ כפולה 
,  רנטגנאים,  אחים ואחיות27.65/ מנוחה 

 רפואית-חטיבה פארה, מרפאים בעיסוק
 

  הגדרות- 27.61
 

27.611 
 :בפרק משנה זה

פי חוזה מיוחד -למעט עובד המועסק על, כל סוגי העובדים בשירות
ה של אחד הדירוגים המנויים בסעיף שמשכורתו משתלמת לא לפי דרג

24.12; 

 "עובד" -

 "ערך שעה" - ;27.111כמשמעותו בפסקה 
של ערב ) בקיץ (18:00או בשעה ) בחורף (17:00פרק זמן המתחיל בשעה 

 ; למחרת היום הנדון06:00היום הנדון והמסתיים בשעה 
 

 ,עייום מנוחה שבו" -
 , יום העצמאות

 "יום מועד
 "חורף" - ; במרס31 באוקטובר עד 1-מ
 "קיץ" - ; בספטמבר30 באפריל עד 1-מ

 ;14:00 עד שעה 06:00משעה 
 

 תחום המשמרת" -
 "הראשונה 

 תחום המשמרת" - ;22:00 עד שעה 14:00משעה 
 " השנייה 

 .06:00 עד שעה 22:00משעה 
 

 תחום המשמרת" -
 "השלישית 

 .א אם הוגדר אחרת בהסכם שכר של איגוד מקצועיאל
 

  תמורה בעד עבודה במשמרת- 27.62
 

27.621 
וכן על עובד י ם ; 27.65הוראות סעיף זה אינן חלות על שומרים ועל עובדים המקבלים תוספת לפי סעיף 

 ).27.52 ראה סעיף -יאת פתע על קר(הנקראים לעבוד מחוץ לשעות העבודה הרגילות שלא בדרך קבע 
כל ימי החודש או , למען הסר ספק נקבע כי הוראות פרק משנה זה יחולו רק על עובד המועסק דרך קבע

 .בשעות עבודה שמרביתן בתחום המשמרת השנייה או שלישית, לסירוגין
 

27.622 
בתחום המשמרת  רגילות באותו יוםהמועסק שלוש שעות לפחות במכסת שעות העבודה ה, עובד

, בין אם העבודה מבוצעת לסירוגין בשתי משמרות קבועות ומלאות ליום עבודה ובין אם לא, השנייה
 של שכר שעה בעד אותן 20%לתוספת של ,  בעד שעות עבודתו החלות בתחום המשמרת השנייה-זכאי 
 .ר עקב עבודה במשמרותשבוע עבודה מקוצ, אם אינו נהוג ביחידה בה הוא מועסק, שעות

,  עובד שעבד שעה תשיעית או יותר כאשר כל שעות עבודתו הרגילות נכללו בתחום המשמרת השנייה
זכאי לתשלום בעד שעות אלו כשעות נוספות בסכום המשתלם בעד שעה אחת במשמרת השנייה 

 בעד השעה - 1.50-וכשהוא מוכפל ב;  בעד השעה התשיעית והשעה העשירית- 1.25-כשהוא מוכפל ב
 .גם אם שעות אלו בוצעו בתחום המשמרת השלישית; האחת עשרה ומעלה

 

 
 
 
 
 
 

27.611 - 27.622
 כוננות ושכר עידוד, משמרות, ביום מנוחה,  עבודה בשעות נוספות- 27פרק 

___________________________________________________________________________

https://www.prisha.co.il/



27.623 
, בעד זמן עבודתו באותו תחום, זכאי, עובד המועסק בתחום המשמרת השלישית לא יותר משבע שעות

אם אינו נהוג ביחידה בה הוא מועסק שבוע עבודה מקוצר עקב  ,  ממשכורתו הכוללת50%לתוספת של 
 .עבודה במשמרות

 גם  לדמי כלכלה  כאמור   50%בנוסף לתוספת של , זכאי, עובד המועסק במשמרת שלישית מלאה
 .426.28בפסקה 

, עובד שעבד שעה שמינית או יותר כאשר כל שעות עבודתו הרגילות נכללו בתחום המשמרת השלישית
סכום המשולם בעד שעה אחת במשמרת השלישית זכאי לתשלום בעד שעות אלו כשעות נוספות ב

 בעד השע ה  - 1.50-וכשהוא מוכפל ב;  בעד השעה השמינית והשעה התשיעית- 1.25-כשהוא מוכפל ב
 .גם אם שעות אלו בוצעו בתחום המשמרת הראשונה של יום המחרת; העשירית

 
27.624 
ביום העצמאות או ביום מועד  ,עיביום מנוחה שבו, בלילה, שהועסק במשמרת שנייה או שלישית, עובד

והיא הגדולה מבין התוספות , זכאי לתוספת אחת בלבד, או בחלק מצירופים אלה, בשעות נוספות
ביום מועד ובשעות , ביום העצמאות, ביום מנוחה שבועי, בלילה, הניתנות בעד עבודה במשמרת

 .ל"החלות על זמן עבודתו כנ, נוספות
, ביום העצמאות או ביום מועד, לישית ביום מנוחה שבועיהמועסק בתחום המשמרת הש, עובד

בעד שעות עבודתו בתחום המשמרת , זכאי לפיצוי,  שעות לפחות14במשמרת כפולה שאורכה 
 ממשכורתו הרגילה ולחופשה בשיעור של שעה אחת בעד כל שעה שבה 125%בשיעור של , השלישית

חוק שעות עבודה פי -היתר להעסקתו עלחופשה זו תינתן לעובד בהתאם לאמור ב. הועסק כאמור
 .1951-א"התשי, ומנוחה

 
27.625 

, לעניין תשלום תוספת היוקר התוספות לפי סעיף זה הן בשיעור כולל ואינן נחשבות כחלק מהמשכורת
לעניין פיצויי פיטורים או לכל , 1970-ל"תשה, ]נוסח משולב[) גמלאות(חוק שירות המדינה לעניין 

 .עניין אחר
 

  תמורה בעד עבודה במשמרת כפולה- 27.63
 

27.631 
 משמרת שמספר שעותיה הוא פי שניים מיום עבודה לפי המקובל  -" משמרת כפולה", בסעיף זה

והכוללת בתוכה את מלוא תחום  ,  שעות14-אך לא פחות מ,  של העובדביחידתו ובסוג עבודתו
 .המשמרת השלישית

 אינו זכאי לתמורה  27.62עובד אשר אינו זכאי לתשלום בעד עבודה במשמרות בהתאם להוראות סעיף 
 .בעד עבודה במשמרת כפולה

 
27.632 

ספת כמפורט להלן בעד כל משמרת כפולה מקבל תו, עובד המועסק במשמרת כפולה רצופה )א(
 החשב הכלליידי -או על/ והסכמי עבודה והממונה על השכרידי -בשיעור שיקבע מעת לעת על

 ;ד האוצרבמשר
,  שעות אך אינה נמשכת ברציפות24עובד המועסק במשמרת כפולה החלה בתוך תחום של  )ב(

הממונ ה  ידי -מקבל תשלום בשקלים חדשים בעד כל משמרת כפולה בשיעור שיקבע מעת לעת על
  . במשרד האוצרהחשב הכלליידי -ו עלא/ והסכמי עבודה ועל השכר

 )21/נח(
 

27.633 
, משמרת שלישית מלאה  שעות לפחות הכוללת בתוכה12עובד המועסק במשמרת הנמשכת ברציפות 

 כשיעור שיקבע מעת לעת מקבל תשלום בשקלים חדשים בעד כל משמרת, אך אינה משמרת כפולה
 . במשרד האוצרהחשב הכלליידי -או על/ והסכמי עבודה והממונה על השכרידי -על

 )21/נח(
27.634 
 לפי סעיף זה אינן ניתנות בעד משמרת החלה ביום מנוחה שבועי או ביום מועד או ביום התוספות
 .27.624על משמרות בימים אלה יחולו הוראות פסקה ; העצמאות

 
27.635 

חוק שירות לעניין , היוקר התוספות לפי סעיף זה אינן נחשבות כחלק מהמשכורת לעניין תשלום תוספת
 .לעניין פיצויי פיטורים או לכל עניין אחר, 1970-ל"תשה, ]נוסח משולב[) גמלאות(המדינה 

 

27.623 - 27.635
 כוננות ושכר עידוד, משמרות, ביום מנוחה,  עבודה בשעות נוספות- 27פרק 
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  מענק משמרות בתקופת חופשת מנוחה- 27.64
 

27.640 
 :בסעיף זה

- . בדצמבר שאחריו31- בינואר ומסתיימת ב1-שנה המתחילה ב  "שנת חופשה"
 )9/סה (
 

27.641 
אשר הועסק במשך , המועסק ביחידה שבה נהוגה דרך קבע עבודה במשמרות) לרבות עובד ארעי(עובד 

לשכרו הרגיל בתקו פת  זכאי לקבל תוספת למשכורתו או , שנת חופשה במספר משמרות כמפורט להלן
 :27.642לפי החישוב המפורט בפסקה ) "מענק משמרות" –להלן (חופשת המנוחה שלו 

 ; פעם במשמרת השנייה והשלישית75 לפחות -אם היחידה פועלת בשלוש משמרות  )א(
 . פעם במשמרת השנייה40 לפחות -אם היחידה פועלת בשתי משמרות  )ב(
 

27.642 
בשנת החופשה  מענק המשמרות מחושב על בסיס התוספות שקיבל העובד בעד עבודתו במשמרות

 .הנדונה
שקיבל העובד בעד , למעט דמי כלכלה, מענק המשמרות ליום חופשה הוא בשיעור של סך התוספות

- ו, ימים בשבועשישהלעובדים המועסקים  300-מחולק ב, עבודתו במשמרות בשנת החופשה הנדונה
 . ימים בשבועחמישה לעובדים המועסקים 250

יחושב מענק המשמרות על בסיס התוספות , לא הועסק עובד במשמרות בשנת החופשה הקודמת
 .שמקבל העובד בעד עבודתו במשמרות בשנת החופשה שבה יצא לחופשת מנוחה

 )31/נט(
 

27.643 
חופשה שבעדה משתלם  שלאחר שנת הפברוארמענק המשמרות משולם לעובד עם משכורת חודש 

 .המענק
 )18/סה(
 

27.644 
גם מענק , בנוסף לפדיון חופשה, ישולם לו, חדל עובד לעבוד לפני שניתנה לו חופשה שנתית )א(

תואם את , שנה בה פרשמשמרות אם מספר המשמרות בהן הועסק בשנת החופשה שקדמה ל
 ;)27.642החישוב יבוצע לפי הוראות פסקה ( .27.641הוראות פסקה 

לא הועסק עובד במשמרות בשנת החופשה הקודמת אולם מספר המשמרות בהן הועסק בשנה  )ב(
 יקבל מענק בעד אותם ימי -יחסית לתקופת עבודתו על המכסות שנקבעו , האחרונה עולה

הו א  , מענק המשמרות ליום חופשה במקרה כזה, יחסית לתקופת עבודתו, החופשה להם הוא זכאי
למע ט  (מחולק במספר ימי העבודה בהם עבד , סך כל התוספות שהעובד קיבל בשנה האחרונה

 ).שבתות וחגים
 

27.645 
יצע עבודה במשמרות לסירוגין ולחילופין וב, הועסק עובד ימים שלמים בהיקף של חצי משרה ומעלה

,   ישולם לו מענק משמרות- יחסית לחלקיות משרתו 27.642לפחות כמספר הפעמים הנקוב בפסקה 
- ו27.643ות אהמפורטים בפסק בהתחשב בהיקף משרתו לפי הכללים , בעד ימי החופשה השנתית

27.644. 
 

 רפואית-חטיבה פארה, מרפאים בעיסוק, רנטגנאים,  אחים ואחיות- 27.65
 

27.651 
או בדירוג , המרפאים בעיסוק או בדירוג, או בדירוג הרנטגנאים, עובד המדורג בדירוג האחים והאחיות

, נוסחות שנקבעו מקבל תשלום בעד עבודה במשמרות בהתאם לכללים ול-החטיבה הפארה רפואית 
 .ל"בהסכמי השכר עם האיגודים המקצועיים של כל אחד מהדירוגים הנ, מזמן לזמן

 
27.652 

שירות המדינה  חוקתוספת המשמרות בהתאם לסעיף זה אינה נחשבת כחלק מהמשכורת לעניין 
 .או לעניין כל הטבת פרישה אחרת, 1970-ל"תשה, ]נוסח משולב[) גמלאות(
 

27.640 - 27.652
 כוננות ושכר עידוד, משמרות, ביום מנוחה,  עבודה בשעות נוספות- 27פרק 
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  מועצות ייצור ושכר עידוד- 27.7
 

 27.71/  הוועדה המרכזית למועצות ייצור 27.70
 היחידה לתגמול ותמרוץ  27.72/ מועצות ייצור 

/  באגף השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר 
 תפקידי יחידות המשרד בעלי תפקידים 27.73

נהגה והפעלה של שיטות   ה27.74/ במשרד 
 הנהגה והפעלה של שיטות 27.75/ שכר עידוד 
 נוהל מעקב ופיקוח 27.76) / המשך(שכר עידוד 

 הדרכה  27.77/ בהפעלת שיטות שכר עידוד 
 שכר  27.79/  תשלומים 27.78/ והשתלמות 

 עידוד בתקופת חופשת מנוחה
 

  הוועדה המרכזית למועצות ייצור- 27.70
 

27.700 
 ומדידת עבודהפריון 

ושיטות שכר עידוד הן אחד , הנעת עובדים משמשת כלי מרכזי להגברת הפריון בשירות המדינה )א(
 ;הכלים להנעת עובדים

תהיינה ברורות ומובנות וניתנו ת  , שיטות שכר עידוד יתבססו על מחקרים ונתונים אוביקטיביים )ב(
 ;לביקורת של הצדדים והגורמים היציגים

תקיף את , ביחידה כאחד האמצעים להעלאת פריון העבודה והייצורשיטת שכר עידוד שתונהג  )ג(
, או גורמים כלכליים מוגדרים/ותתבסס על מדידת עבודה ו, ככל האפשר, כל העבודות ביחידה

 .אוביקטיביים וניתנים לבקרה רצופה, מבוססים
 

27.701 
ר שווה של נציגי  מורכבת ממספ) "הוועדה המרכזית "- להלן(הוועדה המרכזית למועצות ייצור  )א(

שלושה נציגים מכל ;  של העובדים בארץ ישראל החדשההממשלה ונציגי ההסתדרות הכללית
 ;הוועדה רשאית להחליט על הגדלת מספר הנציגים. צד

המנהלים את ישיבות הוועדה המרכזית , אחד מכל צד, בוועדה המרכזית מכהנים שני יושבי ראש )ב(
 ;לסירוגין

מנהלים את ענייני הוועדה ופעולותיה  ,אחד מכל צד, כזיתשני המרכזים של הוועדה המר )ג(
 ;ברציפות

הצדדים יקפידו על רציפות הפעולה של הוועדה המרכזית בכדי שישיבותיה יתקיימו במועדים  )ד(
 ;קבועים מראש

מרכזי הוועדה המרכזית יתאמו את מועדי ישיבות הוועדה וסדר היום בהן עם יושב הראש של   )ה(
 . הדרוש לדיוןהוועדה ויכינו את החומר

 
27.702 

, במשרדי הממשלה) "מועצות או/מועצה ו" -להלן (הוועדה המרכזית פועלת להקמת מועצות ייצור 
 .מדריכה את מועצות ומפקחת על עבודתן, במוסדות ובמפעלים של שירות המדינה, ביחידות

 
27.703 

לרבות , גתן בשירות המדינההוועדה המרכזית קובעת את עקרונות שיטות שכר עידוד והנהלים להנה
 .הטכניקות והמדדים הנדרשים לביסוסן

 
27.704 

,  ביחידות או בענפי עבודה שונים בשירות המדינה, במפעלים, הנהגת שיטות שכר עידוד במשרדים
 .תאושר רק במסגרת הוועדה המרכזית ותופעל במסגרת המועצות

 
27.705 

גיות  יבעידוד ההש, הפריון בהגברת, ת בייעול המערכתהוועדה המרכזית דנה במכלול הבעיות הקשורו
 .ובכל נושא הקשור בעבודתן של מועצות ייצור בשירות המדינה

 .בכל צד בוועדה המרכזית רשאי להביא לדיון כל עניין הקשור בנושאים המפורטים לעיל
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27.706 
,  ידות שונות בשירות המדינ הלזמני ביצוע של תפקידים ולתקנים ביח, כל עניין הקשור לקביעת תפוקות
 .יידון בוועדה המרכזית ויופעל בהתאם להחלטותיה, בהן טרם הוקמו מועצות ייצור

 
27.707 

 במשרד האוצר  באגף השכר והסכמי עבודהתגמול ותמרוץ באמצעות היחידה ל, הוועדה המרכזית
,  של העובדים בארץ ישראל החדשהוהמחלקה למועצות ייצור בוועד הפועל של ההסתדרות הכללית

 :פועלת בתחומים הבאים
בהם טרם הוקמו מועצו ת  , ביחידות הסמך ובמפעלים בשירות המדינה, הקמת מועצות במשרדים )א(

 ;ייצור משותפות
. עלו שיטות מבוססותהחלה והרחבה של שיטות שכר עידוד במשרדים ובעבודות בהם טרם הופ )ב(

, לקביעת תקני כוח אדם מדודים, שיטות שכר העידוד שיופעלו מיועדות להגברת פריון העבודה
להשגת יעדים שנקבעו מראש ולהבטחת רמת  , לחיסכון בגורמי תשומה או בעלויות אחרות

 ;השירות הציבורי
ר המערכת הארגונית  שיפו, כניקות הנדסיות ושיטות מתקדמות של מדעי הניהולטפיתוח והנהגת  )ג(

 ;וקביעת מדדים כמותיים ואיכותיים להערכת יעילות המערכת. והתפקודית של היחידות
שיטות , איכותיים וגורמים משקיים, פיתוח שיטות שכר עידוד המבוססות על מדדים כמותיים )ד(

 ;קבוצתיות ומערכתיות בהתאם לאופי ולמהות העבודה, שכר עידוד אישיות
 .ואיסוף נתונים לקיום מעקב ופיקוח אחר שיטות המופעלותיצירת מערכות דיווח  )ה(
 

27.708 
רשאי כל צד בוועד ה  , ייצור התגלו חילוקי דעות באחת היחידות או המוסדות בקשר להקמת מועצת

 .החלטותיה תחייבנה את כל הצדדים, המרכזית להביא את העניין לדיון בוועדה
 

27.709 
דאיות של הפעלת שיטת שכר עידוד באחת מיחידות שירות חילוקי דעות הקשורים באפשרות ובכ )א(

יועברו , הפעלתן ועדכונן, אישורן, המדינה וכן חילוקי דעות בדבר קביעת שיטות שכר עידוד
 ;לדיון ולהחלטה בוועדה המרכזית

תעביר את ההכרעה לבורר אשר יתמנה על , לא הגיעה הוועדה המרכזית להחלטה בשאלות אלו )ב(
 ;ררים קבועה ומוסמכת מראשידה מתוך רשימת בו

 .מסקנות הבורר תהיינה סופיות ותחייבנה את כל הצדדים )ג(
 

  מועצות ייצור- 27.71
 

27.710 
בתחומ י ם , לשם הגברת הפריון והייעול פועלות מועצות ייצור משותפות להנהלת המשרד ולעובדים

 :הבאים
 ;י פעולהשיפור שיטות ותהליכי עבודה והאחדתם במידת הצורך לפי ענפ )א(
 ;עידוד ההנעה וההישגיות )ב(
 ;הגברת הפריון והתפוקה )ג(
 ;ידי העלאת פריון העבודה והייצור וההישגיות-העלאת רמת ההכנסה של העובדים על )ד(
 ;יחידתית-הפעלת שיטות שכר עידוד וניידות עובדים בין )ה(
 ;שיפור השירות לציבור והעלאת רמתו )ו(
 ;יגי ההנהלות ונציגי העובדים במועצות והייצורמתן הדרכה והשתלמות לנצ )ז(
בדיקת תהליכי ; ידי ניתוח פונקציונלי של המערכת הארגונית-שיפור שיטות ותהליכי עבודה על )ח(

 ;צמצום וקיצור תהליכי הטיפול במסגרת היחידה, מניעת כפילויות, הניהול והביצוע
 ;להיקף פעולותיה של היחידהקביעת תקני כוח אדם המבוססים על מדידות ומותאמים  )ט(
ידי קביעת עומסי עבודה רצויים ואיזונם -על, תכנון העבודה ומיצוי יעיל של שעות העבודה )י(

 ;רכי העבודהובהתאם לצ
, ביחידות מינהליות ותפעוליות, מיכון ואמצעים אחרים, הכנסה וקליטתה של ציוד מתקדם )יא(

 ; התהליכים ושיטות העבודהאתבמטרה לשפר 
 .בחומרים ובהוצאות בהתאם לאופי הפעילות של היחידה, חיסכון בכוח אדם )יב(
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27.711 
 ;בנושאים שונים, לפי הצורך, המועצה מוסמכת להחליט על עריכת אבחונים )א(
פועלת להנהגת ן  , המועצה מטפלת בבעיות הקשורות בקביעת שיטות שכר עידוד ובדרכי הביצוע )ב(

שיטות : איכותיים ומשקיים, וססות על מדדים כמותייםולהרחבתן של שיטות שכר עידוד המב
 ;המותאמות לאופיה ולמהות פעילותה של היחידה, שכר עידוד אישיות או קבוצתיות

השיטות יונהגו בהתאם לעקרונות מקצועיים ובתנאים המוסכמים בתקנון מועצות הייצו ר   )ג(
 .המשותפות בשירות המדינה

 
27.712 

 איכות חיים בעבודה
לשם כך תיזום ביצוע מחקרים , ועלת באורח שיטתי לשיפור איכות החיים בעבודההמועצה פ )א(

כדי לקדם את רווחת , לאיתור בעיות וגורמים סביבתיים המשפיעים על איכות החיים בעבודה
 ;העובדים ולשפר את רמת השירות הניתן לציבור

קידום המטרות המועצה מעודדת שימוש והפעלה של שיטות וטכניקות שיש בהן כדי לסייע ב )ב(
 .דנה בממצאי מחקרים שבוצעו ופועלת ליישום המסקנות, ל"הנ

 
27.713 

 הרכב מועצת ייצור ונהלי עבודתה
ידי הנהלת המשרד ומחציתם - מחצית חבריה ממונים על-מועצת ייצור מורכבת באופן פריטטי  )א(

ג אחד מבין חברי ועד אגב הקפדה שבין נציגי העובדים יהיה לפחות נצי, ידי העובדים-נבחרת על
כאשר כ ל  , בעלי ידע וניסיון במערכת, ככל האפשר, יש לדאוג שכל הנציגים יהיו .העובדים
לפי חלוקה שתיקבע בין הנהלת היחידה וועד  , ענף או מקום עבודה מיוצגים במועצה, מחלקה
ה לא הושגה הסכמ. את מספרם הכללי של חברי המועצה, במגמה לצמצם ככל האפשר, העובדים

 : תכריע בדבר הוועדה המרכזית-כאמור 
או /לא ימונו כנציגי ההנהלה חברי ועד העובדים או עובדים המועסקים ביחידות הנדסת ייצור ו )ב(

,  גזבר : בין נציגי העובדים לא יהיו בעלי תפקידים ניהוליים כגון, יחידות ניתוח מערכות מינהל
או יחידות ניתוח מערכות /ות הנדסת ייצור ועובדים ביחיד, משאבי אנושמנהל מנגנון או מנהל 

 ;מנהלי מחלקות ובעלי תפקידים מקבילים, מינהל
, נציגי ההנהלה ונציגי העובדים, בכל תקופת כהונה של מועצה רצוי שלפחות שליש מחבריה )ג(

יכהנו תקופה נוספת על מנת להבטיח רציפות פעולה תקינה של , שכיהנו בתקופה הקודמת
 ;המועצה

למחלקות או לתפקידים , בוועדות משנה, בהתאם לצרכים ולאפשרויות, ועצה רשאית לבחורהמ )ד(
 ;מיוחדים בהן ישתתפו חברי מועצה ואחרים

, תברר במישרין רק בעיות יסודיות וכלליות הנוגעות ליחידה כולה, מועצה שהקימה ועדות משנה )ה(
 ;ת של כל מחלקה או ענף לחודותטיל על ועדות המשנה את בירור הנושאים והבעיות המיוחדו

תביא בפני המועצה וועדות , במישרין או באמצעות מנהלי יחידות או ענפים, הנהלת יחידה )ו(
 ;סקירות מקיפות על העניינים והיעדים של היחידה והמשרד, המשנה

בבעלי ידע מקצועי שלא מבין , או בפעולות ועדות המשנה, המועצה רשאית להיעזר בפעולתה )ז(
 ;או שלא מבין עובדי היחידה,  המועצהחברי

 ;רוב חברי מועצת ייצור מכל צד יהוו מנין חוקי בישיבותיה )ח(
ההחלטות לא . ידי רוב הנוכחים מכל צד והן יחייבו את הצדדים-החלטות המועצה מתקבלות על )ט(

 ; 27.75 -  ו27.74  וסעיף27.702יעמדו בסתירה להוראות פסקה 
הוא הדין במקרה  , המרכזית יועבר נושא לוועדה, לפי דרישת רוב חברי המועצה מאחד הצדדים )י(

 ;קולות או שלא התכנסה למרות פניית אחד הצדדים ויוןושהמועצה לא הגיעה להחלטה בגלל ש
שיתחלפו בניהול הישיבות ושניהם , אחד מכל צד, המועצה תבחר בשני יושבי ראש מבין חבריה )יא(

אין , מזכיר המועצה יכול להיות מי שאיננו חבר המועצה. ישמשו כמזכירות פעילה של המועצה
 .לבחור או למנות למזכיר עובד הממלא תפקיד ניהולי או חבר ועד העובדים

שני יושבי הראש . שיוקרא ויאושר בתחילת הישיבה הבאה, המזכיר ינהל פרוטוקול מכל ישיבה
, יפקחו על פעולות ועדות המשנה, ינהלו יחד עם המזכיר את ענייני המועצה בין ישיבה לישיבה
 ;יעקבו אחר ביצוע החלטות המועצה וייכנסו את ישיבותיה

 ;ישיבות מן המניין של המועצה יתקיימו לפי הצורך ובלבד שתתקיים ישיבה אחת לחודש לפחות )יב(
אם לפחות שליש מחברי המועצה או אחד  ,  ימיםארבעה המניין תיקרא תוך ישיבה שלא מן )יג(

 ;או ביזמת שני יושבי הראש של המועצה, הצדדים ידרוש את כינוסה
ידי המזכיר לחברי -ידי שני יושבי הראש ויישלח על-סדר היום של ישיבת מועצה ייקבע על )יד(

 ;לא יאוחר מאשר יומיים לפני הישיבהאך , מוקדם ככל האפשר, המועצה בצירוף הזמנה לישיבה
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לרבות תשלום בעד שעות עבודה של השתתפות , המשרד יישא בהוצאות הפעולה של המועצה )טו(
 .חברי המועצה בישיבותיה

 
  היחידה לתגמול ותמרוץ באגף השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר- 27.72

 
27.720 

 פסקה  מבוטלת
 )6/סה(
 

27.721 
 :היחידה פועלת בתחומים הבאים

 בשירות  ושיטות תגמול ותמרוץממונה על עבודת המטה הקשורה בהפעלת שיטות שכר עידוד )א(
 ;27.75 - ו27.74  פי סעיף-המדינה על

 ובשיתוף עם הממונה על השכרמטעם , פעולות הוועדה המרכזית בשירות המדינהריכוז  )ב(
 ;ההסתדרות הכללית

 ;ה בנושאי הנדסת תעשייה וניהולולמשרדי הממשל משרד האוצרמתן ייעוץ רצוף להנהלת  )ג(
השתתפות בניסוח מכרזים של משרדים או של יחידות סמך לרכישת שירותי ייעוץ וביצוע  )ד(

 ;ידי גורמי חוץ-מחקרים על
אגב השתתפות פעילה בוועדות  , ידי המשרדים או יחידות הסמך-פיקוח על בחירת יועצי חוץ על )ה(

 ;וץהרכישה של המשרדים או היחידות בבחירת יועצי ח
בנייה והנהגה של , השתתפות במועצות ייצור בוועדות ובצוותים מקצועיים הקשורים בפיתוח )ו(

 ;מדידת עבודה וקביעת תקני כוח אדם, שיטות ייעול ושכר עידוד
פיקוח מקצועי על עבודתן של היחידות להנדסת ייצור ויחידות ארגון וניתוח מערכות מינהל  )ז(

מדידת עבודה ושימוש ביועצי , ת שיטות שכר עידודבהפעל, במשרדי הממשלה וביחידות הסמך
 ;)ביצוע סקרים ומחקרים, מדידת עבודה(; חוץ כעזר לפעילותיו שונות

ביצוע ביקורות על נורמות בעקבות ערעור אחד הצדדים במועצת ייצור אל הוועדה המרכזית  )ח(
 ;פי החלטתה-ועל

הגת שינויים בהן או ביצוע הנ, חות הקשורים בהפעלת שיטות שכר עידוד"אישור פעולות ודו )ט(
התנגדות למתן אישור כאמור תהייה מנומקת . בכפוף לעקרונות ולנהלים קיימים; מחקרי עבודה

 .ובכתב או בהצהרה לפרוטוקול בעת הדיון
 

27.722 
 )נורמות( פעולות לפני אישור תקני זמן

י היחידה להנדסת יד-ביצוע מעקב רצוף או מדגמי אחר מחקרי הזמן והעבודה המבוצעים על )א(
לפני ביצועם , )'מדדים וכו, שיטות(בדיקת מרכיבי המחקרים , או יועצי חוץ/ייצור של המשרד ו

 ;וכן סיכומם והגשתם לאישור מועצת הייצור
ח חדש או "בטרם יביא בפני המועצה דו, ר המועצה מטעם ההנהלה יתאם עמדות עם היחידה"יו )ב(

 .חות ונורמות קיימות"הצעת נורמות חדשות או שינויים בדו
 

27.723 
 )נ ו ר מ ו ת( לאחר הפעלת תקני זמן תופעול

עקב , בדיקת הדיווח ורישום העבודות על כל פרטיהן וחישובי היעילות והפרמיות שהושגו )א(
 ;)נורמות(הפעלת התקנים 

 כוח לרכיבים ולהרכב, וידוא התאמתן לשיטות, קיום מעקב מדגמי אחר ביצוע העבודות בשטח )ב(
 .בהתאם לנהלים ולהוראות הקיימות ותיאום עם נציג ההנהלה, האדם שנקבעו במחקרים

 
27.724 

שיוקמו לטיפול בעניינים הנוגעים  או הוועדות/נציג היחידה יוזמן להשתתף בכל דיוני המועצה ו )א(
 ;לתחומי פעולת המועצה

 14תוך , או ועדות המשנה שלה/והיחידה תקבל בקביעות את הפרוטוקולים של ישיבות המועצה  )ב(
 .הפרוטוקול יכלול את עיקרי הדיונים בשם אומרם וההחלטות שנתקבל. יום ממועד קיום הישיבה

 
27.725 

 ;היחידה ונציגה במועצה הוראות סעיף זה יבוצעו אגב תיאום מלא עם הנהלת המשרד או )א(
גה במועצה יובאו להכרעת חילוקי דעות בין היחידה לבין הנהלת המשרד או היחידה או נצי )ב(

 .הממונה על השכר
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  תפקידי יחידות המשרד בעלי תפקידים במשרד- 27.73
 

27.731 
, מדדי פריון, שיטות פריון בנושאי, מפורטים תפקידי היחידות ובעלי התפקידים במשרד, בסעיף זה

 .שיטות שכר עידודמדידת תפוקה ו
 

27.732 
 תפקידי הנהלת המשרד

מדידת תפוקה והנהגת , קביעת מדיניות כוללת ונהלים של הנהלת המשרד להנהגת מדדי פריון )א(
 במשרד כמי עבודהבאגף השכר והסתגמול ותמרוץ בהתייעצות עם היחידה ל, שיטות שכר עידוד

 ;האוצר
לתגמול  הודעה בכתב על המינוי תישלח לממונה על היחידה ; ר מטעמה למועצת הייצור"מינוי יו )ב(

ולמנהל המחלקה למועצות ייצור בוועד  במשרד האוצר באגף השכר והסכמי עבודהותמרוץ 
 . ההסתדרותהפועל של

 
27.733 

 תפקידי האחראי
 ;אחריות מטעם הנהלת המשרד לתחום הטיפול התפעולי בנושא )א(
ביצוע מדיניות הנהלת המשרד והמנהל הכללי בנושאי הפעלת שיטות שכר עידוד וביצוע סקרים  )ב(

 ;ומחקרים
הלת  ידי הנ-ניתוח מערכות מינהל או יחידה אחרת שנקבעה על/ הנחיית היחידה להנדסת ייצור  )ג(

 ;המשרד לעסוק בנושא
באגף תגמול ותמרוץ לנציגי העובדים והיחידה , קיום דיונים מוקדמים עם ממונים על יחידות )ד(

 ; במשרד האוצרהשכר והסכמי עבודה
 במשרד האוצר לפני נקיטת באגף השכר והסכמי עבודהתגמול ותמרוץ להיוועצות עם היחידה  )ה(

הנהגת שיטות שכר עידוד , מדידת עומס או ביצוע סקר כדאיות, מדידת עבודה: פעולות הכוללות
 ;או יועצים/וכן זימון מהנדסים ו

 ;טיפול בהשגת תקציבים לביצוע סקרים ומחקרים )ו(
 ;בעת בהנהגת שיטות שכר עידוד, שיפור השירות לציבור וטיב הביצועהדגשת נושא  )ז(
בהתאם  , ח שנתי על הפעילות בתחום הנדסת תעשייה וניהול במשרד"אחריות להכנת דו )ח(

 במשרד כר והסכמי עבודהבאגף השח יישלח ליחידה לתגמול ותמרוץ "עותק מן הדו. לדרישות
 ;האוצר

ר "לתקשי, הפעלת מערכת בקרה שתבטיח ביצוע הפעולות בהתאם לתקנון מועצות הייצור )ט(
 ;ולהנחיות מקצועיות

 
27.734 

 ביחידת סמך תפקידי היחידה העוסקת בהנדסת ייצור ושכר עידוד במשרד או
רת המבנה והדרך התפקוד הכ, אחריות לביצוע פעולות מכינות לפני הפעלת שיטות שכר עידוד )א(

 ;דת תפוקה ואיכותימד, החדרת נושא פריון העבודה, שיפור שיטות עבודה, של היחידות
 ;אחריות לביצוע סקרים מוקדמים לבדיקת אפשרות וכדאיות הנהגת שיטות שכר עידוד במשרד )ב(
ול עוד לפני תחילת העבודה לטיפ, ריכוז החומר ויידע מקצועי בנושא והקצאת כוח אדם מיומן )ג(

 ;בשלבים של בנית תשתית
שינויי , הכנת ניירות עמדה ותזכירים על ההשפעות וההשלכות הנובעות משינויים טכנולוגים )ד(

שינויים במערך המשרדי , שינויים בתהליכי עבודה, החלפת ציוד, הפעלת מחשוב, חקיקה
 ; על זמני הנורמות שנקבעו-וכדומה 

היחידה לצורך  -ח אדם ברמת היחידה או תתלרבות מעקב אחר תכנון כו, חות מעקב"הכנת דו )ה(
 ;קבלת החלטות בדבר אופן השימוש היעיל של היחידה בכוח האדם העומד לרשותה

היקף כוח , בדבר תפוקה(, עיבוד וניתוח תוצאות וממצאים שוטפים לפי תוכנית עבודה, ריכוז )ו(
 במשרד באגף השכר והסכמי עבודהתגמול ותמרוץ לודיווח ליחידה )  העבודהותאיכ, אדם 
 ממצאים -למועצת הייצור ולממונים על היחידות בהן מופעלות שיטות שכר עידוד . האוצר

 ;ממצאים תקופתיים וממצאים שנתיים, חודשיים
כתוצאה , ו בגורמי האיכותבזמן הלוואי א, במפרטים, בזמנים, אחריות לביצוע עדכונים בנורמות )ז(

 ;))ב(27.753ראה פסקה (במערך המשרדי וכדומה , בציוד, בטכנולוגיה, משינויים בתהליכים
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ח מדויק של חישובי היעילות המבוססים על שעות עבודה מוקצבות ושעות יוואחריות לד )ח(
 ;מושקעות אגב התחשבות בגורמי איכות

 ;המועברים לגזברות המשרד או ביחידה, ק של חישובי הפרמיות לתשלוםאחריות לדיווח מדוי )ט(
במשך ואחרי סיום ביצוע , לפני, לעובדים ולחברי מועצות הייצור, מתן הדרכה רצופה למנהלים )י(

 ;מחקרי העבודה
, השתתפות בצוותים מקצועיים ומינהליים לדיון בפעולות שיש להן השלכה על פריון העבודה )יא(

 ;תזמני עבודה ותפוקו
אגב פיקוח מתמיד על ביצוע כהלכה באיכות  , פיתוח ודאגה לבנייתם ועדכונם של מדדי איכות )יב(

 ;וברמת השירות
זימון , אחריות לרישום פרוטוקולים והפצתם, הכנת חומר לישיבות, ריכוז מועצות הייצור )יג(

 ;וקיום מעקב אחר ביצוע החלטות שנתקבלו, משתתפים
חות היועץ לפני הבאתם בפני "ות דעת מקצועית על דוומתן חו, פיקוח על העסקת יועצי חוץ )יד(

 ;מועצת הייצור
 ;ידי כל מועצות הייצור הקיימות במשרד-ריכוז ורישום מכלול המפרטים והנורמות שאושרו על )טו(
 ;וחוגי איכות, ניהול לפי יעדים, פיתוח ארגוני: כגון, שילוב שכר עידוד עם כלי ניהול אחרים )טז(
באגף השכר והסכמי אם להנחיות היחידה לתגמול ותמרוץ הגשת דיווח תקופתי רצוף בהת )יז(

 . במשרד האוצרעבודה
 

  הנהגה והפעלה של שיטות שכר עידוד- 27.74
 

27.740 
 שרדים פועלת ועדה שתפקידה לבחון פניות של מאגף השכר והסכמי עבודה במשרד האוצרב )א(

מוקדם או מחקר עבודה  לפני ביצוע סקר, לכניסה למערכת שיטות שכר עידוד ביחידות שנות
 ;")ועדת מעסיקים "-להלן  (זה כמפורט להלן בסעיף, ולפני הקמת מועצת ייצור

 :חברי הוועדה הם )ב(
 ;ר" יו-  סגן הממונה על השכר

 ; חבר- במשרד האוצר באגף השכר והסכמי עבודהתגמול ותמרוץ היחידה להממונה על 
 ; חבר - משרד האוצרנציג אגף התקציבים ב

מים מקצועית ותקציבית לביצוע שלבים מוקד, תפקידי הוועדה לוודא כי קיימת תשתית מינהלית )ג(
 ;לקראת הנהגת שיטות שכר עידוד

לא התקיימו התנאים , אם לדעתה,הוועדה מוסמכת לאשר לדחות יזמה להנהגת שיטת שכר עידוד )ד(
 .לעיל) ג(המפורטים בנסמן 

 
27.741 

 ת מעסיקיםנוהל הגשת בקשות לוועד
 :כל בקשה המוגשת לוועדה האמורה בסעיף זה תכלול את הנתונים הבאים )א(

 ;רקע .1
פעולות  , יעדים, מבנה ארגוני מטרות, פירוט היחידות(, רות המיועדות לבדיקהפירוט המסג .2

 ;)ומספר העובדים בכל יחידה ותפקידיהם
-תפוקות או שירותים הניתנים על, נתונים סטטיסטיים: כגון, )אם ישנם(, נתונים כמותיים .3

 ;ידי היחידה או היחידות
 ;)כה ולאחזקהלהדר, לסקרים, לבדיקות(אבטחת תקציב לנושא וגודלו  .4
מתן ייעוץ  , לפיקוח והכוונת יועצי חוץ(הקמת יחידה מקצועית במשרד לטיפול בנושא  .5

 ;)למועצת הייצור ולאחזקת המערכת לאחר ההפעלה
לחברי מועצת הייצור , ליחידות המיועדות(תכנון מערכת השתלמויות לעובדים במשרד  .6

 ;)ולחברי ההנהלה
לאחר התייעצות עם (ש מטעם הנהלת המשרד קביעת נציגי מועצת הייצור ויושב הרא .7

 ;)במשרד האוצרהוועדה 
חשמלי או אלקטרוני והסכמת נציגי העובדים לדיווח נוכחות  , קיום שעון נוכחות .8

 ;באמצעות
 ;ישירהקביעת האחראי לנושא רמת ההנהלה הבכירה ביותר במשרד ומעורבותה ה .9

 ;צפי לשינויים מינהליים וארגוניים של היחידות המיועדות בטרם מדידה .10
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 ;נהלים משלימים קיומם של נהלי עבודה ביחידות המיועדות בטרם מדידה ויכולת לפרסם .11
 ;קיומם של תנאים להנהגת בקרת איכות בשיטת שכר עידוד .12
 ;אבטחת יצירת תנאים לעדכון שיטות שכר עידוד .13
 ;או בעתיד/ות נוספות במשרד במהלך הבדיקות וצפי להכללת יחיד .14
או להנהגת /ו יכולת להכליל את כל היחידות במשרד במדידה-ההשלכות הנובעות מאי .15

 ;שיטות שכר עידוד
העלאת התפוק ה  , צמצום בכוח אדם, ייעול(ההתייעלות מהפעלת שיטות שכר עידוד  .16

 ;)ושיפור שיטות
 ;יכולת לארגן ימי הדרכה ועיון .17
או /במשרד ו וקשרי העבודה של היחידה או היחידות עם יחידות אחרותמידת הזיקה  .18

 .במשרדים אחרים
תגיש הוועדה חוות דעת לאחראי בדבר אפשרות בניית  , לאחר קבלת כל החומר המפורט לעיל )ב(

 .שיטות הנעת עובדים שיתבססו על מדדי תפוקה כמותיים ואיכותיים ועל עקרונות הנדסיים
 

27.742 
 צורהקמת מועצת יי

באגף השכר והסכמי תגמול ותמרוץ  ועדת מעסיקים ביחידת לאחר קבלת חוות דעת חיובית של )א(
 ; יפנה האחראי לוועדה המרכזית בבקשה להקים מועצת ייצור, במשרד האוצרעבודה

 :להלןמועצת ייצור תוקם לאחר חתימת הרשומים  )ב(
 מצד הממשלה               מצד נציגות העובדים         

 הממונה על השכרנציג  נציג המחלקה למועצות ייצור

כנציג הסתדרות (נציג מועצת הפועלים 
 ) עובדי המדינה

 נציג הנהלת המשרד

 נציג הנהלת היחידה נציג ועד העובדים

27.743 
 תפקידים והרכב של ועדת היגוי מקצועית

 ;תוקם ועדת היגוי מקצועית, עם קבלת החלטה על ביצוע סקר מוקדם )א(
 : הםהמקצועיתתפקידי ועדת ההיגוי  )ב(

לצורך עריכת , )מפרט טכני(להגדיר את הדרישות המקצועיות מהסקר או ממחקר העבודה  .1
 ;או הסכם עם המבצע/מכרז ו

 קיום דיונים מקצועיים והגשת חוות דעת , ידי עריכת בדיקות בשטח-וות את הביצוע עללל .2
 .למועצות הייצור

 :בוועדת ההיגוי ייכללו הגורמים הבאים )ג(
 ; במשרד האוצרבאגף השכר והסכמי עבודהנציג היחידה לתגמול ותמרוץ  .1
 ;נציג המחלקה למועצות ייצור בוועד הפועל של ההסתדרות הכללית .2
 ;מנהל היחידה המרכזת את הנושא במשרד או ביחידת הסמך .3
 .בהתאם להחלטת המועצה, גורמים נוספים .4

 
27.744 

 סקר מוקדם
,   תפעל ה נה לת המשרד, הוחלט על ביצוע סקר מוקדם  ביחידה בה מבקשים להנהיג   שיטות שכר  עידוד )א(

 במשרד באגף השכ ר והסכמי עבודהמ ובהת ייעצות עם היחידה לתגמול ותמ רוץ "להוראו ת התכבהתאם 
 ;ידי גו רם פנימי  או יועץ חוץ או  שילוב שני ה גור מים-האוצר בדבר אפשרויות  הביצוע על

תפנה   , לבחור ביועצי חוץ לביצוע סקר מוקדם,  יעצות האמורההחליטה הנהלת המשרד לאחר   קיום ההתי )ב(
בחירת היועץ ; ל בחירת היועץ המתאים לביצוע העבודה,  מ"בהתאם להו ר אות התכ, לוועדת מכרזים 

ניסיון  קוד ם מוכח  ומספר י מי עבודה , מונ יטין, גיש ה מקצועית,   עלות: המתאים תהיה  לפי המדדים הבאים
 ;צוע העבודהידי היועץ לצור ך בי-המוצע על
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החליטה הנהלת המשרד למסור עבודה בתחום הפריון והנדסת ייצור למכון לפריון העבודה  )ג(
 ;ייעשה הדבר ללא צורך עריכת מכרז, והייצור

אוצר ישתתף בדיוני ועדת  במשרד הבאגף השכר והסכמי עבודהנציג היחידה לתגמול ותמרוץ  )ד(
 ;המכרזים כיועץ מקצועי

 .לפי הצורך, יוזמנו לריאיון, היועצים אשר יגישו את מועמדותם במכרז )ה(
 

27.745 
 מטרות הסקר המוקדם

 :מטרות הסקר המוקדם הן לבחון את הנושאים הבאים
של הפעילויות  אפשרות להגדיר מדדי תפוקה ופריון וקביעת טכניקות למדידה כמותית ואיכותית  )א(

 ;המבוצעות ביחידה
 ;אפשרויות מקצועיות להנהיג שיטת שכר עידוד ועקרונותיה )ב(
 ;אגב פירוט העיסוקים בכל יחידה ויחידה, אחוז הכיסוי המרבי אליו ניתן להגיע )ג(
 ;מבחינת הייעול ושיפור השירות, בחינת התוצאות האפשריות של השיטה )ד(
 ;מעקב אחר הפעלת השיטה ועדכונה, פיקוח, חאפשרות להנהיג שיטות דיוו )ה(
 .הערכה תקציבית ולוח זמנים לביצוע המחקרים ויישום השיטה )ו(
 

27.746 
,  שיטת שכר העידוד המרכיבים והמדדים עליהם תושתת, טכניקות המחקר, ממצאי הסקר המוקדם

 .יידונו ויאושרו במועצת הייצור בהתאם לעקרונות הוועדה המרכזית
 

27.747 
 :שבוע ימים לפחות לפני קיום הדיון בו במועצת הייצור, ח הסקר המוקדם יוגש לגורמים הבאים"דו

 ; במשרד האוצרבאגף השכר והסכמי עבודההיחידה לתגמול ותמרוץ  )א(
 ;חברי מועצת הייצור )ב(
 ; או ביחידת הסמךהיחידה להנדסת ייצור במשרד )ג(
 ;המחלקה למועצות ייצור בוועד הפועל של ההסתדרות הכללית )ד(
 .הנהלת המשרד )ה(
 

27.748 
 .ובאותה יחידה באותו תפקיד, באותה עבודה, זמנית-אין להפעיל שתי שיטות שכר עידוד בו

 :בהפעלת שיטות שכר עידוד למיניהן תנהג המועצה לפי סולם העדיפויות הבא
 העדיפות ראשונ )א(

, עומס עבודה ואיכות ,תפוקה, המבוססת על מדידת הישגים לפי זמן, שיטת שכר עידוד ישירה
 .קבוצתיים או מחלקתיים, אישיים בעזרת טכניקות הנדסיות וסטטיסטיות והישגים

 עדיפות שניה )ב(
, פי מדדים משולבים -על עומסי עבודה ועל, המבוססת על מדידת הישגים, גורמית-שיטה רב
 .מחלקות או יחידות תפעוליות אחרות, איכותיים וכלכליים ויישומם על צוותי עובדים, כמותיים

 עדיפות שלישית )ג(
יעדים  , איכותיים גורמים, עלויות, המבוססת על תפוקות סופיות, יחידתית-שיטה כלכלית

  .וכדומה
 .מערכות מערכות וכלל-תת, שיטות אלו יופעלו על בסיס חישובים יחידתיים

 
27.749 

בשינויים המחויבים לפי  27.744יחולו הוראות פסקה , החליטה המועצה על ביצוע מחקר עבודה
 .העניין

 
 )המשך( הנהגה והפעלה של שיטות שכר עידוד - 27.75

 
27.750 

 ביצוע מחקרי עבודה
 :מים הבאיםחייב לכלול את הגור, מחקר עבודה יסודי לקביעת שיטת שכר עידוד )א(

 ;ניתוח פונקציונאלי של המערכת הארגונית ובדיקת תהליכי ניהול וביצוע .1
 ;הגדרת יחידות תפוקה ומדדים איכותיים המבטאים את פעילות היחידה .2
 ;קביעת תקני כוח אדם מותאמים להיקף הפעילויות .3
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 .תכנון מערכת מעקב ופיקוח אחר הביצוע ותוצאות הנהגת שיטת שכר עידוד .4

ת תפוקה ויעילות ייערכו לפי טכניקות הנדסת ייצור המקובלות על שני הצדדים החתומים מדידו )ב(
 ;על תקנון מועצות הייצור

 ;שימוש בטכניקה חדשה טעון אישור מוקדם של הוועדה המרכזית )ג(
רשאית המועצה להשהות את , נורמה/נתגלעו חילוקי דעות בדבר הפעלת שיטת שכר עידוד )ד(

 ;שלא תעלה על שלושה חודשים,  ניסיון מוגבלתהחלטתה עד לאחר תום תקופת
 ;נורמה לדיון ולאישור מליאת המועצה/בגמר תקופת הניסיון תובא שיטת שכר העידוד )ה(
את שיטות , תהיה תקפה מיום הפעלתה לניסיון, נורמה שתאושר לפי נוהל זה/שיטת שכר עידוד )ו(

 .ידי המועצה-שכר העידוד יכינו בעלי מקצוע שיאושרו על
 

27.751 
 ח מסכם ואישורם"דו, ח ביניים"דו

 :יכלול את הפרטים הבאים, ח ביניים"שהוא דו, ח התקדמות ראשון"דו )א(
 ;תיאור מבנה ארגוני ותהליכי עבודה קיימים .1
 אופן ביצוע המחקרים והצעות לשיפורים בתהליכי העבודה ובמבנה הארגוני של היחידות  .2

 ;הנבדקות
בכל קבוצת חישוב יירשמו שמות  . (עידודהגדרת קבוצות חישוב לצורך הנהגת שיטת  .3

 ;)הפונקציות הנדונות ושמות העובדים העשויים להיכלל בהן
 ;הגדרת יחידות התפקוד המוצעות .4
 ;מפרטי עבודה של יחידות התפקוד שנבחרו .5
 .הגדרת הטכניקות באמצעותן יבוצעו מחקרי העבודה .6

ידי ועדת -ים הראשון עלח הביני"אלא לאחר אישור דו, אין להתחיל בביצוע מחקרי עבודה )ב(
, וזאת בכפוף לבדיקת אפשרויות ביצוע שיפור שיטות) 27.743ראה פסקה (ההיגוי המקצועית 

 ;תהליכים ומבנה ארגוני
 :ח הסופי והמסכם ייערך בהתאם לכללים המקצועיים הנהוגים ויכלול בין השאר"הדו )ג(

 ;ריכוז מחקרי העבודה שבוצעו ותאריכיהם .1
הכוללת את תקופת , חישוב יעילות הביצוע במשך תקופה של שלושה חודשים לפחות .2

 ביצוע 
 .מחקרי העבודה

 .הוא יוגש לחברי מועצת הייצור, ידי ועדת ההיגוי המקצועית-ח הסופי על"לאחר אישור הדו )ד(
 

27.752 
 הפעלה ומעקב רצוף
 .ף רק לאחר דיון ואישור במועצהאו שינוי או עדכון השיטה ייכנסו לתוק/כל שיטת שכר עידוד ו
 :יהיו הפעולות הנלוות להפעלה כדלקמן, ח להפעלה"אישרה המועצה את הדו

 ;ביצוע פעולות הדרכה והשתלמות מוקדמות לעובדים הנוגעים בדבר )א(
 ;קביעת תהליכי הדיווח והבקרה )ב(
 במשרד באגף השכר והסכמי עבודהח חודשי או תקופתי ליחידה לתגמול ותמרוץ "הגשת דו )ג(

 ;)27.765ראה פסקה (האוצר 
יופעלו מתאריך , שנדונו ואושרו במועצה, או שינוי או עדכון השיטה/כל שיטת שכר עידוד ו )ד(

 ;פי הנחיות הוועדה במרכזית-החלטת המועצה או ממועד אחר הקבוע על
 ;בתהליכי העבודה וברמת השירות, הנורמה בעת ביצוע שינוי בשיטה/עדכון שיטת שכר העידוד )ה(
 ; או הוועדה המרכזיתט עונה  אי שור המ ועצ ה, שהיא מכל סיבה הפסקת  שיטת  שכ ר עיד וד ב יחיד ה כל  שהיא )ו(
 במשרד האוצר תציע שיטת  באגף השכר והסכמי עבודהבכל מקרה שהיחידה ל לתגמול ותמרוץ  )ז(

 ;תובא ההצעה לאישור המועצה, נורמה חדשה או מעודכנת/שכר עידוד
נורמה חדשה או מעודכנת במשך תקופה שלא /המועצה תבחן את ההצעה לשיטת שכר עידוד )ח(

מיום שממצאי , מהלרבות דיון בוועדות משנה או בוועדות טכניות וכדו, תעלה על חודש אחד
 ;המחקר נמסרו לה

תיחשב כמסירה , מסירה למזכירות המועצה במרוכז או לכל אחד משני יושבי הראש בנפרד )ט(
 ;למועצה כולה

 ;החלטת המועצה מחייבת את כל הצדדים בנוגעים בדבר )י(
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כאמור בפסקה , רמה המוצעת לתקופת ניסיוןונ/הסכימו הצדדים להפעיל את שיטת שכר העידוד )יא(
,  נורמה /ובתום התקופה לא הגיעה המועצה לסיכום בדבר אישור שיטת שכר עידוד, 27.750

 .עדה המרכזיתובדבר העברת הנושא להכרעת הו, 27.754יופעל הנוהל המפורט בפסקה 
 

27.753 
 הכרעה בוועדה המרכזית

,  מכל סיבה שהיא , או לא הגיעה, נורמה המוצעת/ר עידודלא התכנסה מועצה לדון בשיטת שכ )א(
רשאי כל צד  , מיום שהוגשו לה הצעות היחידה להנדסת ייצור, להחלטה מוסכמת תוך חודש אחד

 ;להעביר את ההכרעה בנושא לוועדה המרכזית
הוועדה המרכזית תדון בנושא בהקדם האפשרי ותוציא את מסקנותיה תוך חודש ימים מיום   )ב(

 ;א הובא בפניהשהנוש
 .החלטת הוועדה המרכזית סופית ומחייבת את כל הצדדים הנוגעים בדבר )ג(
 

27.754 
 בורר מוסכם

ידי אחד -לא הגיעה הוועדה המרכזית להחלטה מוסמכת תוך חודש אחד מיום שהנושא הובא בפניה על
.  ועה מראש תימסר ההכרעה לבורר מוסכם אשר יתמנה על ידה מתוך רשימת בוררים קב, הצדדים

 .מסקנות הבורר יהיו סופיות ויחייבו את כל הצדדים
 

27.755 
 הבורר עבודת נוהל

 ;על הבורר להוציא פסק בוררים תוך חודש ימים מיום שקיבל את התפקיד )א(
 ;כפי שימצא לנכון, הבורר מוסמך להוציא החלטות ביניים )ב(
,  גם בהיעדרו של אחד הצדדים, רים סופיאף פסק בור, לתת החלטות, הבורר מוסמך לקיים דיון )ג(

 ;ובלבד שאותו צד הוזמן לאותה ישיבה
 .פסק בוררים הוא סופי ומחייב לכל דבר )ד(
 

  נוהל מעקב ופיקוח בהפעלת שיטות שכר עידוד- 27.76
 

27.760 
עידוד ותנאי הכרחי  מעקב ופיקוח הם חלק בלתי נפרד מן התפיסה הכללית להנהגת שיטות שכר

 .תןלהפעל
 .הנהלים לקיום תהליכים אלו מהווים חלק מן התקנון של מועצות הייצור בשירות המדינה

 
27.761 

ייקבע בעל , בכל משרד או יחידת סמך בהם מופעלת שיטת שכר עידוד במסגרת מועצת ייצור )א(
 ;תפקיד לפיקוח ולמעקב אחר ביצוע התוצאות המתקבלות

התאם להיקף העבודות והפעולות המבוצעות לפי ייקבע ב, היקף כוח אדם שיועסק בתפקיד זה )ב(
 ;אופיין ומהותן בהתייעצות עם מרכזי הוועדה המרכזית, שיטות שכר עידוד

האחראי על פעולות פיקוח ומעקב פועל מכוח סמכות מועצת הייצור ובאחריותו של המנהל  )ג(
 .הכללי או מי שנתמנה לכך על ידיו

 
27.762 

ידי מועצת -לפי העקרונות והתנאים שאושרו על, ועדכונן הנכוןביצוען , הפעלת שיטות שכר עידוד
: הם באחריותו של מנהל היחידה וכל דרגי הניהול המייצגים אותו, הייצור והמוסדות הנוגעים בדבר

 ).'מנהל מחלקה וכו, מנהל מדור, מנהל ענף, מנהל עבודה
 

27.763 
 :אותכוללים את הפעולות הב, תפקיד הממונה על המעקב והפיקוח

ידי היחידה -ידי מועצת הייצור המקומית ועל-לוודא כי השיטה המופעלת אכן אושרה על )א(
 ; במשרד האוצרבאגף השכר והסכמי עבודהלתגמול ותמרוץ 

, שחלו בתכולת העבודהקיום מעקב רצוף ותקופתי אחר ביצוע שיטות שכר עידוד והשינויים  )ב(
 ;ובשיטות העבודה, בסוגי העבודות והעיסוקים השונים ביחידה

 או הצטברות של - לפי אופי ומהות העבודה של היחידה -שינוי באחד הגורמים המפורטים להלן  )ג(
 :מחייבים בדיקה ועדכון הנורמות, אותם גורמים או גורמים נוספים אחרים
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הפחתה או תוספת , ח הנדסת ייצור"שתואר בדושינוי בתכולת העבודה או התפקיד  .1
 ;רכיבים

 ;בנהלים או בסדרי העבודה, שינוי בהוראות .2
 ;שינוי פונקציונלי במערכת יחידתית .3
 ;גורמי הייצור או כלי העבודה, שינוי במערך המחלקה .4
 ;שינוי בתהליכי העבודה או הייצור .5
 ;שינוי שיטות העבודה .6
 ;שינוי בעומסי העבודה .7
 ;)זמן המתנה לקבלת שירות וכדומה, זמן שהייה, תקלות, אחוז פגמים(שינוי בתקן טיב  .8
 ;שינוי בזמני המתנה מאולצים .9

 ;שינוי באחוז פעולות הלווי וההפרעות הבלתי נמנעות .10
 ;ידי הכנסת ציוד חדש או החלפתו- על- חלקי או מוחלט-שינוי בציוד  .11
 ;שינוי בכלי עזר או החלפתם .12
 ; במחקרכפי שנקבע, שינוי במהירות המכונה .13
 ;טיבו או מידותיו, שינוי בסוג חומר הגלם .14
 ;שינוי בגודל סדרות הייצור והפעולות .15
 ;נסיעה וכדומה, פריקה, הובלה: כגון, שינוי בשירותי העזר .16
 .איורור וכדומה, רעש, זרימת אוויר לחות, טמפרטורה: כגון,  הפיזייםשינוי בתנאי .17

שעות , שעות בשכר עידוד, ודה מושקעותשעות עב, תפוקות: בדיקת מערכת הרישום ותוצאותיה )ד(
ידי -מועדי הרישום ואישורם על, גורמים כלכליים, גורמי טיב, ללא שכר עידוד ומהות העבודה

 ;הממונים
הבדיקה . ידי המועצה-בדיקת נכונות חישובי הפרמיה בהתאם לשיטה ולנורמה שאושרה על )ה(

 :תתבצע בתחומים הבאים
 ;יקבוצתי ויחידת, צוותי, חישוב אישי .1
 ;חודשי ולפי פרויקט, שבועי, חישוב יומי .2
 ;שיטות תשלום בהתאם לעקומות שנקבעו .3
 .חישוב גורמי הטיב .4

 .פרמיה ואחוזי הכיסוי שכר עידוד, כן ייבדקו אחוזי יעילות
 

27.764 
המעקב יבוצע לפי תוכנית מוגדרת מראש או לפי דרישה מיוחדת של נציגי ההנהלה או נציגי העובדים  

 .במועצה
 

27.765 
, מספר עובדים: ח חודשי של תוצאות הפעלת שיטות שכר עידוד אשר יכלול"כל יחידה תנהל דו )א(

,  שעות זכות, אחוז כיסוי, שעות ללא שכר עידוד, שעות בשכר עידוד, שעות נוכחות, ימי עבודה
 ;שעות פרמיה, אחוז יעילות

באגף ידה לתגמול ותמרוץ עותק ממנו יישלח ליח. לרבות מנהלים, ח נוגע לכל העובדים"הדו )ב(
 ; במשרד האוצרהשכר והסכמי עבודה

כפי , אחת לתקופה, ח הביקורת יסוכם בטופס ויימסר ליושב ראש המועצה בליווי הסברים"דו )ג(
 .שתקבע המועצה או לפי דחיפות המקרה

 
27.766 

יובא הנושא , דרש פעולה בגלל שינויים או סטיות שחלו בהפעלת שיטות שכר עידודבמקרים בהם תי
 .חליט מיד על ביצוע הפעולה המתאימה התחילה באמצעות המזכירות אל המועצה והיא

 
27.767 

 .להכרעת הוועדה המרכזית  יובא העניין-נתגלעו חילוקי דעות במועצה בדבר הדרך בה יש לפעול 
 

27.768 
 במשרד האוצר באגף השכר והסכמי עבודהתערוך היחידה לתגמול ותמרוץ ,  לביקורת המקומיתנוסף

ח ותעביר אותו למשרד "ועדה זו תקבל את הדו .ביקורת מדגמית לפי תכנית שתיקבע בוועדה המרכזית
 .בו נערכה הבדיקה

27.763 - 27.768
 כוננות ושכר עידוד, משמרות, ם מנוחהביו,  עבודה בשעות נוספות- 27פרק 
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  הדרכה והשתלמות- 27.77

 
27.771 

 תבצע עבודת מטה לייזום פעולות  , במשרד האוצרבאגף השכר והסכמי עבודההיחידה לתגמול ותמרוץ 
מדיד ת  : שאיםבנו, הדרכה והשתלמות ליחידות ארגון ושיטות והנדסת ייצור במשרדים וביחידות הסמך

 .שיטות שכר עידוד וכן דרכי העבודה של מועצות הייצור, עבודה
 )9/עב(
 

  תשלומים- 27.78
 

27.781 
 תשלום פרמיה

ל נתוני שיטות שכר עידוד ברורים ומאומתים ונורמות שאושרו חישוב תשלומי הפרמיה מבוסס ע )א(
 ;ידי מועצת הייצור-על

לעובד תשולם פרמיה מעל לשכרו הכולל הקבוע החל מהאחוז הראשון של התפוקה או היעילו ת   )ב(
שיעורי הפרמיה יחושבו בהתאם לקווי חישוב   ;המושגת מעל לנורמה שאושרה במועצה

, ניהול וכדומה, שירותים, תיותיעבודות תעש, מינהל: כגון, ונותהמבוססים על סוגי עבודות ש
ידי הוועדה המרכזית בדבר קווי החישוב ותקרות הפרמיה מחייבות את -אשר סוכמו ואושרו על

 ;כל מועצות הייצור בשירות המדינה
ה  בהתאם לאופי ולתהליך העבוד, צוותי או קבוצתי, יהיה אישי, יעילות ופרמיה/חישוב תפוקה )ג(

ובהתחשב באפשרות של הגדרת מדדים כמותיים ואיכותיים ובהתחשב בגורם ההנעה המושפע 
 ;מכך

בהתאם , או כל תקופה אחרת, שבועי, היעילות והפרמיה ייערך על בסיס יומי/חישוב התפוקה )ד(
 ;במגמה לערוך את החישוב לפי התקופה הקצרה ביותר, תהליך ומהות העבודה, לאופי

יירשמו וזמנם לא יובא ,  וזמני המתנה שלא נכללו בנורמה ושאינם תלויים בעובדהפרעה בעבודה )ה(
 ;)יומי או חודשי(ישולם לעובד שכרו הרגיל , בעד זמן ההפרעות. בחשבון הנורמות והפרמיות

נורמה בתנאי שהשלבים ייקבעו / במקרים מסוימים תיתכן הפעלה מוגדרת של שיטת שכר עידוד  )ו(
קביעה . ושה חודשים ושלא תעלה על שישה חודשים מיום הפעלתהמראש לתקופה של של

 ;באישור מראש של הוועדה המרכזית, מותנית בכל מקרה, מוגדרת של הנורמה
המבוצעים , איכות או חישובי גורמים כלכליים אחרים וזמני ביצוע, יעילות, כל רישומי תפוקה )ז(

ד הזכות לקבל הסברים על הרישומים לכל צ.פתוחים בפני ביקורת כל צד, לחישובי הפרמיות
 ;והחישובים

חישובי יעילות ואחוזי פרמיה לתשלום יבוצעו תחת פיקוחו של בעל מקצוע מוסמך בתחום  )ח(
 .הנדסת תעשייה וניהול ויאושרו על ידיו בחתימתו

 
27.782 

ית בשתיהן כאשר התוצאה הסופ, לפי שתי הנוסחות הבאות, ניתן לחשב את זמן הפרמיה לו זכאי עובד
 : זהה-

 :'נוסחה א  ;שווה זמן פרמיה משולם, זמן תשלום בעד פרק זמן שבעידוד כפול באחוז פרמיה משולם

 :'נוסחה ב . שווה זמן פרמיה לתשלום, לתשלוםאחוז פרמיה מקדם ערך שעה כפול זמן מושקע בעידוד כפול 

 : דוגמה
 )25%גיעה תוספת של מ בעדן( שעות נוספות 40ועוד   שעות עבודה רגילות170

 .כל השעות הן בשכר עידוד
 

 עובד הועסק בחודש מסוים 

  22% :פי חישוב יעילותו הוא-על אחוז הפרמיה לו זכאי העובד
 

 :מתקבל' לפי נוסחה א
  שעותX 1.25 = (170 + 50 = 220 40+ (170   פרק הזמן שבעידוד זמן תשלום בעד

  
220 X 0.22 = 48.4 לתשלוםזמן פרמיה  שעות  

 

27.771 - 27.782
 כוננות ושכר עידוד, משמרות, ביום מנוחה,  עבודה בשעות נוספות- 27פרק 
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 :מתקבל' לפי נוסחה ב
   

1.048 = = 
  

220 
-------- 

210  

 )170 X 1) + (40 X 1.25( 
---------------------------  

               170+ 40 

 
  מקדם ערך שעה 

      
 זמן פרמיה לתשלום  X210  X 1.048  0.22 = שעות 48.4

 .המועצה תבחר בנוסחה הנראית לה
 

27.783 
ר או מועבר מיחידה ארגונית בה היה כלול בשיטת שכר עידוד לתפקיד או ליחידה ארגונית בועובד הע

 .לא יהיה זכאי לתשלומי פרמיה, אחרת בה אינו כלול בשיטת שכר עידוד
 )8/סז(
 

27.784 
בחקר עבודה ושיטות שכ ר    ראה קובץ נהלים והנחיות- אופן חישוב אחוזי הפרמיה המגיעים בדבר

 .ידי הוועדה המרכזית למועצות ייצור בשירות המדינה-עידוד שיצא לאור על
 

  שכר עידוד בתקופת חופשת מנוחה- 27.79
 

27.791 
 או לשכרו הרגיל בתקופת זכאי לתוספת למשכורתו, המקבל שכר עידוד,  לרבות עובד ארעי,עובד

בתנאי שבמשך ששת  . לפי החישוב המפורט בסעיף זה) "מענק עידוד" -להלן (חופשת המנוחה שלו 
 .היה העובד כלול בשיטת שכר עידוד, החודשים שקדמו למועד תשלום מענק העידוד

 
27.792 

שונים או הרא מענק העידוד יחושב על בסיס שכר העידוד שקיבל העובד במשך ששת החודשים
 .בהתאמה למועדי תשלום מענק עידוד, האחרונים בשנת החופשה האחרונה

-יולי או יוני-ינוארמענק העידוד יחושב כאחוז למאה מדמי החופשה האמורה בששת החודשים 
 . 30% האחוז לא יעלה על. דצמבר

  : להלן אופן החישוב
 

 שעות פרמיה משולמות בששת החודשים הנדונים  
 ________ _ ________ _ ________ _ ________ _ _ = אחוז לתשלום

 שעות מושקעות בעידוד בששת החודשים הנדונים  
 

 שעות עבודה ימי חופשה אחוז מענק עידוד
 = )שעות(   

 X לתשלום
 X מנוצלים בפועל

 ממוצעות ליום
זכא י  לא יעלו על מכסת ימי החופשה השנתית לה , ימי חופשה מנוצלים בפועל לצורך חישוב זה

 .העובד
 

 :  ימים בשבועחמישהשנתי לעובד המועסק -דוגמה לתשלום חצי
 ימי חופשה מנוצלים בפועל 9

  חצי שנה שלשעות פרמיה בתקופה 110
 )נוכחות(שעות מושקעות  800
 שעות מושקעות בעידוד 700

  ימי חופשה בשנה22-העובד זכאי ל 
 8½  -ביוםשעות עבודה ממוצעות  

 : לפיכך
     110 

 --- X 100 = 15.7% אחוז לתשלום
     700 

  
 X 9 X 0.157 8½  =  מענק עידוד בשעות12

 
 

27.782 - 27.792
 כוננות ושכר עידוד, משמרות, ביום מנוחה,  עבודה בשעות נוספות- 27פרק 
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27.793 
 ינוארמענק עידוד בעד ימי חופשה שהעובד ניצל בתקופה . מענק עידוד ישולם לעובד פעמיים בשנה

שהעובד ניצל בתקופה   ומענק העידוד בעד ימי חופשה אוגוסטישולם עם משכורת חודש ,  כולליוניעד 
 .פברוארישולם עם משכורת חודש ,  כוללדצמבר עד יולי

 )11/סו(
 

27.794 
פדיון החופשה גם מענק עידוד   נוסף על, ישולם לו, חדל עובד לעבוד לפני שניתנה לו חופשה שנתית

חישוב המענק ; יחסית למשך עבודתו, פר ימי החופשה להם היה זכאי לפי המכסה השנתיתבעד מס
 . 27.792ייעשה לפי הוראות פסקה 

 

27.793 - 27.794
 כוננות ושכר עידוד, משמרות, ביום מנוחה, ת נוספות עבודה בשעו- 27פרק 
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 )המשך( מועצות ייצור ושכר עידוד - 27.8
 

  שכר עידוד למשתתפים בפעולות הכשרה27.80
 

  שכר עידוד למשתתפים בפעולות הכשרה- 27.80
 

27.801 
שעורכים המשרד או , 51.112עובד המקבל שכר עידוד ומשתתף בפעולת הכשרה כמשמעה בפסקה 

פי הכללים -יהיה זכאי לקבל שכר עידוד עבור תקופת השתתפותו בהכשרה על, נציבות שירות המדינה
 :הבאים

ניית ידע ומיומנות הנחוצים העובד נשלח להכשרה ביוזמת המשרד שהוא עובד בו לשם הק )א(
 ;למילוי תפקידו

 ;עקב ההכשרה נעדר העובד מעבודתו ימים שלמים )ב(
 .במשך ששת החודשים שקדמו להכשרה היה העובד כלול בשיטת שכר עידוד  )ג(
 

27.802 
 .למשתתף בהכשרה ישולם שכר עידוד לתקופה שלא תעלה על חודש ימים

 
27.803 

הממוצע שקיבל העובד במשך  ויחושב על בסיס שכר העידוד, ילותשכר העידוד ישולם רק על שעות רג
של ובלבד שלא יעלה על תקרת הפרמיה המרבית בשיעור , שלושת החודשים שקדמו לחודש ההכשרה

 .העובד יקבל את הנמוך מביניהם. 25%
 

27.804 
 .שכר העידוד ישולם אך ורק לפעולות הכשרה בגבולות מדינת ישראל

 
27.805 
 .פעולת ההכשרהר ולא למדריך המקבל תשלום עבו, ידוד ישולם ללומדשכר הע

 
27.806 

עבור השתתפות בהכשרה  אוגוסט במשכורת חודש : שכר העידוד ללומד ישולם פעמיים בשנה
 .דצמבר-יולי הכשרה בחודשים ר עבופברוארובמשכורת , יוני-ינוארבחודשים 

 )11/סו(
 
 

27.801 - 27.806
 כוננות ושכר עידוד, משמרות, ביום מנוחה,  עבודה בשעות נוספות- 27פרק 
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  קצובות- 28 פרק
 זה מובאות הוראות בדבר הענקת קצובת  בפרק

קצובת נסיעה וקצובת ביגוד , הבראה ונופש
 .לעובדי המדינה

  קצובת הבראה ונופש- 28.2
 

 זכאות  28.23/  הגדרה 28.22/  חלות 28.21
קצובה   שיעור ה28.24/ לקצובת הבראה ונופש 

  הוראות נוהל28.25/ 
 

  חלות- 28.21
 

28.211 
אינן חלות על עובד שמקום עבודתו  ו ,כל העובדים בשירותהוראות פרק משנה זה חלות על  )א(

-לארץ ועל עובד שמקום עבודתו הקבוע הוא בארץ ונשלח לתפקיד זמני בחוץ-הקבוע הוא בחוץ
 ;לארץ לתקופה ארוכה משישה חודשים

 ).ה(28.241  ראה פסקהעל מתמחה למשפטים )ב(
 

  הגדרה- 28.22
 

28.221 
 . ניתנת פעם אחת בכל שנהקצובת הבראה ונופש

 . בינואר1-תקופה של שנים עשר חודש המתחילה ב,  בפרק משנה זה -" שנה "
 )6/נג(
 

  זכאות לקצובת הבראה ונופש- 28.23
 

28.231 
 :לצורכי סעיף זה ייראו כתקופות שירות התקופות הבאות )א(

 ;תקופות עבודה מחוץ לשירות שהוכרו כוותק לצורך תשלום משכורת .1
שלא הוכרו  , א הקבעשירות בצבלרבות , בשנים שלמות, תקופות עבודה מחוץ לשירות .2

 ;)2201מדף ( כמפורט בטופס שאלון אישי ,לצורך תשלום ותק
א ו  , מהמוסד לביטוח לאומיבעדה משתלמים דמי לידה ,  לרגל לידהרותתקופת היעד .3

 ;33.337אם חלות על העובדת הוראות פסקה , ל"שיים של היעדר כנתקופת חוד
 ;מהמוסד לביטוח לאומיבעדה משתלמים דמי פגיעה , תקופת היעדר לרגל תאונה בעבודה .4
 ;חופשת מחלה ללא משכורת .5
לארץ במעמד של - של המדינה בחוץחופשה ללא משכורת בה הועסק העובד בשלוחה .6

 ;עובד מקומי
 .לא תובאנה בחשבון, בעדן לא שולמה משכורת לעובד, תקופות אחרות .7

 ל"צהלמעט תקופת שירות ב, ל לא יובא בחשבון כתקופת שירות לפי סעיף זה"שירות חובה בצה )ב(
 . 34.2 פרק משנה פי הוראות-המזכה בהחזרה לעבודה על

ידי האחראי בהתאם להצהרת העובד כאמור לעיל -הזכאות לתשלום קצובת הבראה ונופש תיקבע על
 . של השאלוןהמתאיםויירשם בסעיף , 2)א(בנסמן 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28.211 - 28.231
  קצובות- 28פרק 
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28.232 
 ימי  10של מנוחה   אם יצא לחופשת,עובד זכאי לקבל פעם אחת בכל שנה קצובת הבראה ונופש )א(

 ;עבודה לפחות
,   ימי חופשה עקב עבודתו בחלק מהשנה 10-עובד אשר בשנת עבודתו הראשונה אינו זכאי ל )ב(

 בתנאי שיצא לחופשה של כל הימים המגיעים ,מותר להעניק לו את הקצובה היחסית המגיעה לו
 ;לו בעד אותה שנה

וכתוצאה מכך ימי , עובד ששהה במשך חלק משנה בחופשה ללא משכורת מאיזה סוג שהוא )ג(
- לרבות ימי חופשה צבורה משנים קודמות פחותים מ,החופשה המגיעים לו עד סוף אותה שנה

בתנאי שיצא לחופשה של כל הימים  , מותר להעניק לו את הקצובה היחסית המגיעה לו, 10
 ;המגיעים לו עד תום אותה שנה

 .כדין חופשה) 33.18למרות האמור בסעיף (, לצורך פסקה זו דין פדיון חופשה )ד(
 

28.233 
 .קצובת הבראה ונופש אינה ניתנת לצבירה

 
28.234 

רואים לעניין קצובת  ,חלו ימי חופשת המנוחה של עובד חלקם בשנה אחת וחלקם בשנה שלאחריה
 .כאילו חלו כולם בשנה שבה חל היום הראשון של חופשתו, הבראה ונופש

 
 קצובה שיעור ה- 28.24

 
28.241 

שאינם מועסקים בבתי חולים * (לרבות עובדים סוציאליים, קצובת ההבראה והנופששיעור  )א(
כפול במספר הימים המפורטים ,  הוא בשיעור שווה למחיר בעד יום הבראה,))ב(כאמור בנסמן 

 ; )28.231בהתאם להוראות פסקה (לפי מספר שנות העבודה של העובד , להלן
  שנות שירותמספר  ימי הבראהמספר

  השנים הראשונות3 7
 10- עד ה4- המהשנה 9

 15- עד ה11- המהשנה 10
 19- עד ה16- המהשנה 11
 24- עד ה20- המהשנה 12
  25 -מהשנה ה** 13

 ))1.1.1993(ג "בטבת הת שנ'   מיום ח:תחולה(
 ) 1.1.2011(א  " ה בטבת הת שע"מיום כ: תחולה* 
1ואינו חל על  עובדים המועסקים לפי תקנה ) 1.1.1994(ד  "ח בטבת התשנ" ימים מיום י13-קף האישור לתו**
 1960-ך "התש, )חוזה מיוחד) (מינויים(לתקנות שירות המדינה ) 3(
 )20/עג(

:  שיעור קצובת ההבראה והנופש לעובדים המועסקים בבתי חולים הממשלתיים בדירוגים  )ב(
, משפטנים, פיזיוטרפיסטים, פסיכולוגים, עיתונאים, הנדסאים וטכנאים, מהנדסים, ר"מח, מינהלי

ים עובד, עובדי הוראה, אחים, סטודנטים לרפואה וסיעוד, רוקחים, ביוכימאים ומקרוביולוגים
מרפאים בעיסוק הוא בשיעור שווה למחיר בעד יום , רפואיים-פארה, קלינאי תקשורת, סוציאליים
 :לפי שנות ותק מוכרות, כפול במספר הימים המפורטים להלן, הבראה

 ותק מוכרותשנות   ימי הבראהמספר
 השנה הראשונה 9

 4- עד ה2- המהשנה 11
 10- עד ה5- המהשנה 12
 15- עד ה11- המהשנה 13
 20- עד ה16- המהשנה 14
  21- המהשנה 15

 ) )20.7.1989  (ט" מ התשתמוז בז"י מיום :תחולה(
שיעור קצובת ההבראה והנופש לעובדים בדירוג הרופאים בכלל וכן לעובדים בדירוגים הבאים   )ג(

, רפואיים-פארה, מרפאים בעיסוק: אשר אינם מועסקים בבתי החולים הממשלתיים
אים הוא בשיעור שווה למחיר בעד יום הבראה כפול במספר הימים פזיוטרפיסטים ורנטגנ

 ;)28.231בהתאם להוראות פסקה (לפי מספר שנות שירות של העובד , המפורטים להלן
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  שנות שירותמספר  ימי הבראהמספר

  השנים הראשונות3 6
 10- עד ה4- המהשנה 8
 15- עד ה11- המהשנה 9

 19- עד ה16- המהשנה 10
      20- המהשנה 11

 ;החשב הכלליידי -מחיר יום הבראה ייקבע מזמן לזמן ויפורסם על )ד(
 ימים לשנה  8 זכאי לקצובת הבראה ונופש בעד 18-עובד שגילו למטה מ, למרות האמור לעיל )ה(

 ;החל מהשנה הראשונה לעבודתו
 ימים נוספים על מספר ימי 5רנטגנאי זכאי לקצובת הבראה ונופש של , למרות האמור לעיל )ו(

 ;לעיל) ג(- ו)ב (נים בנסמאותההבראה המגיעים לו לפי הטבל
 .1996החל משנת , אה בשנהר ימי הב7-מתמחה למשפטים זכאי ל, למרות האמור לעיל )ז(

 )6/שע(
 

28.242 
ואשר השלים מספר שנות   )25.411כמוגדר בפסקה (עובד אשר מקום עבודתו הקבוע ובסיסו הם בנגב 

במקום השיעורים , אה לפי השיעורים הבאיםזכאי לקצובת הבר, עבודה רצופות בנגב כמפורט להלן
 : אם הדבר לטובתו, הנקובים לעיל

 מספר שנות שירות מספר ימי הבראה
  שנים3עד  9

 7-עד השנה ה 4-מהשנה ה 10
 11- עד השנה ה8-מהשנה ה 11
 24- עד השנה ה12-מהשנה ה 12
 25-מהשנה ה*  13

 ))1.1.1993(ג "בטבת הת שנ'  מיום ח: תחולה(
 ) 1.1.1994(ד  "ח בטבת ה תשנ" ימים מיום י13-ף האישור ל תוק*
 )11/נד(
 

28.243 
 ; בינואר בכל שנה1-ייעשה מ, חישוב שנות העבודה בשירות )א(
חלקית שתשולם  הבראה באותה שנה יקבל קצובת  בינואר1-ה חל את עבודתו אחרי עובד שה )ב(

כיחס החודשים המלאים בהם ישרת  , בשיעור שיחסו אל הקצובה המלאה המגיעה לו באותה שנה
 ;12באותה שנה תקציבית אל 

לא תובא בחשבון תקופה , 28.241לצורך חישוב מספר שנות עבודה בשירות כאמור בפסקה  )ג(
  .בעדה מקבל עובד פדיון חופשה

 
28.244 

או הפסיק את   יום30-פות חופשה ללא משכורת שאורכן הכולל יותר מיצא עובד בשנה לתקו )א(
לקצובת הבראה ונופש חלקית בשיעור שיחסו אל ,באותה שנה זכאי הוא, שירותו בתוך השנה
 ;12כיחס החודשים המלאים בהם קיבל משכורת אל , המגיעה לו באותה שנה, הקצובה המלאה

תיחשב אותה שנה כשנת , דשים בלבדנמשכה החופשה ללא משכורת של העובד שישה חו )ב(
לא תובא , נמשכה החופשה ללא משכורת יותר משישה חודשים. 28.241העבודה לצורכי פסקה 

 ;אותה שנה בחשבון כשנת עבודה
, אך פחות משנה אחת, נמשכה תקופת חופשה ללא משכורת של עובד יותר משישה חודשים )ג(

רואים כאילו חלה כל תקופת החופשה  , ת וחלקה בשנה שלאחריהוהיא חלה חלקה בשנה אח
 ;בשנה שבה החלה החופשה הנדונה

תיזקף החופשה ללא משכורת החלה בכל שנה לאותה , ל יותר משנה אחת" נמשכת החופשה הנ )ד(
 ;שנה
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, חזר עובד מחופשה ללא משכורת לאחר מועד תשלום קצובת ההבראה ונופש לעובדי המדינה )ה(
קצובת ההבראה  .הקצובה המגיעה לו עם משכורת החודש השני אחרי שובו לעבודה, תשולם לו

כיחס החודשים , החלקית תשולם בשיעור שיחסו אל הקצובה המלאה המגיעה לו באותה שנה
  ;12המלאים בהם ישרת באותה שנה תקציבית אל 

בראה במועד  שולמה תוספת למחיר יום ה. הוראות החשב הכללימחיר יום הבראה יחושב לפי  )ו(
 ;28.243תחושב התוספת לפי הוראות פסקה , מאוחר יותר

תקופת היעדר לרגל לידה בעדה משתלמים דמי לידה  , תקופת שירות מילואים, ין סעיף זהילענ )ז(
ותקופת היעדר לרגל תאונה בעבודה בעדה משתלמים דמי פגיעה  , המוסד לביטוח לאומימ
 . נחשבות כתקופות בעדן מקבל העובד משכורת- המוסד לביטוח לאומימ
 )20/סט(

 
28.245 

קצובת  , לכך או לעזבונו תשולם לעובד או לבני משפחתו הזכאים, או נפטר, פרש עובד לקצבה )א(
בעד כל השנה ולפי השיעור החדש של אותה   ההבראה והנופש המגיעה לו לפי שנות עבודתו

 ;יםהקצובה לכלל העובד במועד בו משולמת, שנה
בין אם העובד שהה בחופשה  , תשולם לעובד או לבני משפחתו, לעיל) א(הקצובה כאמור בנסמן  )ב(

 ; ובין אם לאו28.232כנדרש בפסקה , באותה שנה
עובד אשר פרש לקצבה יקבל את קצובת ההבראה והנופש במועד בו יקבלו את הקצובה כל   )ג(

 ;עובדי המדינה
לא יידרשו שאיריו של הנפטר להחזיר את החלק היחסי של הקצובה ממועד  , ר עובד שפרשנפט )ד(

 ;הפטירה ועד לסוף השנה התקציבית
 של קצובת 12-ייכלל החלק ה, פרש עובד מהעבודה בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורים )ה(

לפי מדד יוקר   12-לצורך חישוב פיצויי פיטורים יחושב החלק ה. ההבראה במשכורת הקובעת
המחיה בחודש תשלום הפיצויים כאשר הבסיס לחישוב היה קצובת ההבראה כפי ששולמה 

 .לעובד והמדד בחודש בו שולמה
 

28.246 
ייכלל , סיום שירותו בשיעור המכסה המגיעה לעובד ביום,  של קצובת הבראה ונופש12-החלק ה

 .ים לעובד הזכאי לפיצויים כאלהבמשכורת הקובעת על פיה יחושבו פיצויי הפיטורים המגיע
 

28.247 
כיחס  , 28.241הקבוע בפסקה  עובד במשרה חלקית זכאי לקצובת הבראה ונופש בשיעור שיחסו לשיעור

 .חלקיות משרתו אל משרה שלמה
 

  הוראות נוהל- 28.25
 

28.251 
התחיל העובד  . עם משכורת חודש יוני, גיע לוהמ לפי השיעור, עובד מקבל את קצובת ההבראה והנופש

תשולם לו הקצובה המגיעה לו עם משכורת החודש השני אחרי תחילת , בשירות אחרי חודש יוני
 .הוא הדין בעובד שהיה בחופשה ללא משכורת בחודש יוני וחזר לעבודה לפני תום השנה .שירותו

 
28.252 

מקצובת הבראה ונופש   ינוכה, 28.232קבע בפסקה לא יצא העובד לחופשת מנוחה למספר הימים שנ
האחראי ידווח למחלקת  . שתשולם לו עם משכורת חודש יוני הבא כל סכום ששולם לו מעל למגיע

 .28.232הכספים בתום השנה על עובדים שלא יצאו לחופשה כאמור בפסקה 
 

28.253 
ינוכה ממשכורתו  , משכורת או יצא לחופשה ללא, 28.245נסיבות שונות מן האמור בפסקה פרש עובד ב
הסכום של קצובת הבראה ונופש  , או מכל סכום אחר המגיע לו בעקבות פרישתו מן השירות, האחרונה

 .28.243לפי פסקה , העודף על המגיע לו
 

28.254 
ינוכה , 28.251נשתנתה מידת היקף העסקתו של עובד ושולמה לו קצובת הבראה ונופש בהתאם לפסקה 

הסכום העודף של תשלום קצובת ההבראה , אם קטנה, ממשכורתו האחרונה לפני שינוי היקף ההעסקה
ישולם לעובד הסכום הנוסף המגיע לו ע ק ב , קהגדל שינוי היקף ההעס. שנוצר עקב הקטנת משרתו
 .השינוי עם ביצוע השינוי
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  קצובת נסיעה- 28.3
 

/  זכאים לקצובת הנסיעה 28.32/  חלות 28.31
/  סייגים לקצובה 28.34/  שיעור הקצובה 28.33
/  קצובה במקרה של יום עבודה מפוצל 28.35
 יישובים באזורי  28.37/  הוראות נוהל 28.36
 יפות לאומיתעד

 
  חלות- 28.31

 
28.311 

רכב צמוד שהוצאות הרכב הן על   למעט בעל, הוראות פרק משנה זה חלות על כל העובדים בשירות
 .חשבון המעסיק

 
  זכאים לקצובת הנסיעה- 28.32

 
28.321 
ם משתמש בתחבורה ציבורית ובין א בין אם הוא, הזקוק לתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו, עובד

 בשיעורים ובתנאי ם ) "קצובה" -להלן (קצובת נסיעהזכאי לקבל  ,שהוא משתמש ברכב פרטי או אחר
 .המפורטים בפרק משנה זה

 
  שיעור הקצובה- 28.33

 
28.331 

 :קצובת הנסיעה המרבית לה זכאי עובד תהיה כדלקמן
זכאי לקצובת " חודשי חופשי מרחבי"או " חודשי חופשי"שבו יש כרטיס , עובד הנוסע בקו )א(

והכל " חודשי חופשי מרחבי"או " חודשי חופשי"נסיעה בסכום שלא יעלה על מחיר כרטיס 
 ;החשב הכלליידי -בהתאם לטבלת הקצובות המפורסמת ומעודכנת מעת לעת על

יקבל קצובת נסיעה " חודשי חופשי מרחבי"או " חודשי חופשי"עובד הנוסע בקו שבו אין הסדר  )ב(
כי , מובהר בזאת. הימים בהם הגיע לעבודה' הלוך ושוב כפול מס, בשווי מחיר נסיעה בודדת

קצובה זו מותנית בדיווח ויש לשלם אותה רק עבור ימים בהם הגיע העובד בפועל למקום  
 ;עבודתו הקבוע או למקום עבודתו כאשר הוא שוהה מחוץ למשרד

על מנת להגיע מהבית לעבודה יקבל ' ב-וגם בקו כאמור ב' א-שר נוסע גם בקו כאמור בעובד א )ג(
 ;יחד' ב-ו' א-קצובת נסיעה כאמור ב

החש ב  ידי -שווי שתי הקצובות גם יחד לא יעלה על סכום חודשי כפי שיקבע מעת לעת על )ד(
 .הכללי

יקבל , עובד שמקום מגוריו הקבוע הוא באזור עדיפות לאומית בהתאם להחלטת הממשלה )ה(
לא תעלה , תקרת הקצובות לעובד זה. פי הכללים המפורטים בפרק משנה זה-קצובת נסיעה על

רשימת היישובים באזורי עדיפות  ; החשב הכלליידי -על סכום חודשי כפי שיעודכן מעת לעת על
 ;28.371לאומית ראה פסקה 

יוכל , כ הקצובה שאושרה לו"עובד שהוצאות נסיעתו מהבית לעבודה ובחזרה עולות על סה )ו(
יחידתו לוועדת חריגים משותפת לנציבות  /לפנות בבקשה באמצעות מנהל משאבי אנוש במשרד

ועדה זו תבדוק את מסלולי נסיעתם מול מסלולי . משרד האוצר בלחשב הכלליהמדינה ושירות 
סגן  , משרד האוצר: כתובת הוועדה; במידת הצורך, נסיעה אופטימליים ותאשר חריגה מהתקרה

 ;חשב הכלליבכיר ל
, במקרים בהם מועסק עובד במשמרות או בשעות בלתי רגילות בהן אין תחבורה ציבורית סדירה )ז(

חלופית יפנה האחראי ליחידת השירו ת  או לא קיימת תחבורה ציבורית ומשתמש בתחבורה 
למשרדי הממשלה ויחידות הסמך או למערכת הבריאות או למערכת הביטחון בנציבות שירות  

שב החהמדינה לקבלת אישור מיוחד להחזר הוצאות נסיעה מיוחדות לעובד זה והכל בתיאום עם 
 ;הכללי

חודשי "עובד עיוור זכאי לקצובת נסיעה בשיעור השווה למחיר של ארבע פעמים כרטיס  )ח(
 ".חופשי

 ).1.11.2001תוקף החל (
 )20/סב(
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28.332 

החייב להגיע למקום עבודתו בחלק מימי העבודה , לרבות עובד המועסק במשרה חלקית, עובד )א(
במידה שקצובה זו . הם הוא מועסק בפועליקבל קצובת נסיעה יחסית למספר הימים ב, בלבד

 ;"חופשי חודשי"פי -יקבל העובד על, "חופשי חודשי"גבוהה מעלות 
עובד המועסק במשרה חלקית החייב להגיע למקום עבודתו בכל יום מימי העבודה יקבל את  )ב(

 ;מלוא קצובת הנסיעה
 .28.3כל האמור בסעיף זה כפוף לשאר התנאים בפרק  )ג(

 )13/שס(
 

  סייגים לקצובה- 28.34
 

28.341 
וכן עובד שגויס לשירות , עובד הנעדר מעבודתו במשכורת תקופה רצופה מחודש ימים ומעלה )א(

 ;אינו זכאי לקצובה בגין חודש זה, מילואים לתקופה כזאת
ימשיך ויקבל " מרחבי"/ חופשי חודשי"עובד שנעדר פחות מחודש ימים מלא והינו בעל כרטיס  )ב(

 .את הקצובה על בסיס כרטיס זה
 )24/שס(

 
28.342 
אינו זכאי לקצובה , וכן עובד שהוסר לזמן מכהונתו, מכל סיבה, הנמצא בחופשה ללא משכורת, עובד

 .בעד כל תקופת היעדרו מן העבודה
 

28.343 
מוסע . איננו זכאי לקצובה, ובד המוסע לעבודה וממנה ברכב ממשלתי או על חשבון אוצר המדינהע

זכאי למחצית הקצובה אשר הייתה מגעת לו אילו נסע על חשבונו בשני , העובד בכיוון אחד בלבד
 .אינו זכאי לקצובת נסיעה, עובד בעל רכב צמוד שהוצאותיו הן על חשבון המעסיק .הכיוונים

 
28.344 

פי קווי הנסיעה החדשים -ידווח על כך למשרד ויקבל קצובה על, עובד אשר שינה את מקום מגוריו
 .בהתאם לכל האמור בפרק זה

 )13/שס(
 

  קצובה במקרה של יום עבודה מפוצל- 28.35
 

28.351 
 :בסעיף זה

ידי הפסקה ארוכה יותר מהפסקת הצהריים המרבית  - יום עבודה מפוצל על-"יום עבודה מפוצל "
 .ובלבד שתהיה ארוכה משעה אחת, הרגילה של כלל העובדים באותו זמן

 
28.352 

" חודשי חופשי"הוא נוסע הסדר  עובד יקבל קצובה נוספת עבור הפיצול רק במידה ואין בקווים בהם
 ". מרחבייחודשי חופש"או 

 )13/שס(
 

28.353 
נגרמו לו למעשה הוצאות נסיעה    רק אם28.352עובד זכאי לקבל את הקצובה בהתאם להוראות פסקה 
בתום כל , א הצהיר על כך ועל הסכום שהוציאכדי להגיע בפעם השנייה אל מקום עבודתו וממנו והו

 .חודש
 

  הוראות נוהל- 28.36
 

28.361 
הסעיפים המתאימים בשאלון  עובד חדש המתקבל לעבודה זכאי לקצובת נסיעה אחרי שימלא את )א(

ידי הבודק ביחידה המינהלית כאמור -אלה אושרו על םולאחר שנתוני )2201מדף (האישי 
 ;בשאלון האישי

פי הכללים -חל שינוי בתעריפי התחבורה הציבורית יעודכנו סכומי קצובת הנסיעה על )ב(
 .החשב הכללי ו המדינהידי נציבות שירות-המתפרסמים על
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28.362 
בהתאם , אם אכן הוא זכאי לה ,מנהל היחידה יבדוק את הפרטים בטופס ויאשר לעובד את הקצובה

 .להוראות פרק משנה זה
 

28.363 
 .הקצובה  מפרסם הוראות בדבר עריכת החשבונות וסדרי התשלומים שלהחשב הכללי

 
28.364 

 .ידי העובד-על קבלות או כרטיסי נסיעה, תשלום הקצובה אינו טעון הגשת חשבונות
 

  יישובים באזורי עדיפות לאומית- 28.37
 

28.371 
מפורטים בהחלטת ממשלה ומתפרסמת באתר האינטרנט של יישובים באזורי עדיפות לאומית ה

 .מזכירות הממשלה
 )26/שע)(17/עה(
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  ביגוד- 28.4
 

 זכאים  28.42/ חלות וכללים ,  הגדרות28.41
 תנאי הענקת בגדי עבודה ומדים 28.43/ לביגוד 

/  שמירת ביגוד 28.45/  החזר ביגוד 28.44/ 
/  ת ביגוד לעובדים סוציאליים  קצוב28.46
 28.48/  קצובת ביגוד לעובדי הוראה 28.47

 קצובת  28.49/ קצובת ביגוד לאחים ולאחיות 
  מקצועיים שוניםבדירוגיםביגוד לעובדים 

 
 חלות וכללים,  הגדרות- 28.41

 
28.410 

 :הגדרות בפרק משנה זה
- ;בגדי מגן או מדים, בגדי עבודה  "ביגוד"
ידי -על)  בדצמבר שאחריו31 בינואר עד 1-מ(נת אחת לשנת הכספים קצובה הנית

 .והמשתלמת תוך אותה שנה, החשב הכללי לשם רכישת ביגוד
 )6/נג(

-  "קצובת ביגוד"

 
 

28.411 
 חלות

בדירוג , ט"בדירוג מקצ, דורגים בדירוג המינהליהוראות פרק משנה זה חלות על העובדים הקבועים המ
בדירוג , בדירוג ההנדסאים והטכנאים, )לרבות פסיכולוגים(האקדמאים במדעי החברה והרוח 

בדירוג האחים , בדירוג עובדי הוראה, בדירוג העובדים הסוציאליים, העיתונאים, בדירוג, המהנדסים
בדירוג , בדירוג הרנטגנאים,  בדירוג הרוקחים,בדירוג הביוכימאים והמיקרוביולוגים, והאחיות

בדירוג המשפטנים  , רפואית-בדירוג החטיבה הפארה, בדירוג המרפאים בעיסוק, הפיזיוטרפיסטים
 .והפרקליטים ובדירוג עובדי המחקר

 .28.483, 28.472, 28.436ראה פסקאות -על  עובדים  זמניים 
 .28.438, 28.437, 28.427 ראה פסקאות -על עובדים ארעיים 

 )12/נח(
 

28.412 
 .לארץ-בחוץ הוראות פרק משנה זו אינן חלות על עובד שמקום עבודתו הקבוע הוא

 
28.413 

 ביגוד מיוחד
פ י  -אות פרק משנה זה אינן חלות על עובדים המקבלים ביגוד מיוחד בהתאם להסכמי עבודה או עלהור

וכן עובדים המקבלים את ; ידי קבלת ביגוד בעין-פי קבלות או על-או בהחזר על, כל הסדר אחר
 .28.424חלקה בעין וחלקה לפי האמור בפסקה , הקצובה

 
28.414 
 קיעובד חל

 .עובד חלקי זכאי לקצובת ביגוד חלקית יחסית לחלקיות משרתו
 

28.415 
 סכום הקצובה

 .החשב הכלליסכום הקצובה בשקלים לשנת הכספים ייקבע בהתאם למחירון שמפרסם 
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  זכאים לביגוד- 28.42
 

28.421 
 בגדי עבודה

ת מטר. זכאים לקבל בגדי עבודה, המועסקים בתפקידים הגורמים בלאי בלתי רגיל של לבוש, עובדים
הענקת בגדי עבודה היא לפצות את העובדים על ההפרש בין הבלאי הרגיל של בגדיהם לבין הבלאי 

 .המוגדל שהוא תוצאה מתנאי עבודתם המיוחדים
 

28.422 
 בגדי מגן
לדעת המחלקה לפיקוח על העבודה , המועסקים בתפקידים בהם דרוש לבוש מגן מיוחד, עובדים

 .זכאים לקבל בגדי מגן,  והרווחהמשרד העבודהב
 

28.423 
 מדים

 .מקבלים מדים, עובדים אשר עבודתם כרוכה בתפקידי ייצוג מסוימים
 

28.424 
 מקבלי קהל

 יוכרו כמקבלי קהל לצורך קבלת האחראי במשרד וביחידת הסמך מוסמך לקבוע את סוגי העובדים אשר
 .בכפיפות להגדרות להלן, קביעה זו תיעשה בשיתוף עם ועד העובדים. קצובת ביגוד

 
28.425 

 רמות ביגוד
 ; בדירוג המינהלי ודרגות מקבילות בדירוגים המקצועיים16 עד דרגה - 3רמה  )א(

 ;קצועיים ומעלה בדירוג המינהלי ודרגות מקבילות בדירוגים המ17 מדרגה - 4רמה 
בה  רמת ביגוד לעובד הזכאי לקצובת ביגוד של מקבלי קהל תיקבע לפי דרגת השיא של המשרה

 .או לפי דרגתו אם הוענקה לו דרגה אישית הגבוהה משיא דרגתו בתקן, הוא משובץ
 ;עובד במינוי בפועל יקבל קצובת ביגוד לפי משכורתו בתקופת המינוי בפועל

,  במשרד האוצרהממונה על השכר ושב הכלליהח, שירות המדינהועדה המורכבת מנציגי נציבות  )ב(
כמותם , בהשתתפות האחראי במשרד הנוגע בדבר תקבע בכל מקרה את סוגי בגדי העבודה

- ו28.413בהתייחס לפסקאות , ותקופות להחלפה הנדרשים לבעלי תפקידים מיוחדים במשרד
28.421 -28.423 . 

 )30/שס(
 

28.426 
 פריטי ביגוד

 : רשימת הפריטים לפיהם מחושבת קצובת הביגוד השנתית לפי רמות
 :3רמה  
 1 נעליים חצאיות זוג

 2 חולצות מבד פוליאסטר שרוול ארוך
 1 )קיצי(זוג מכנסיים מבד פוליאסטר 
 1 )חורפי(זוג מכנסיים מבד פוליאסטר 

 1 אפודה
 1/3 מעיל גשם מבד פוליאסטר

 2 זוגות גרביים
 :4רמה  

 1 אפודה
 2 חולצות מבד פוליאסטר שרוול ארוך
 2 חולצות מבד פוליאסטר שרוול קצר

 1 )קיצי(מבד פוליאסטר זוג מכנסיים 
 2 )חורפי(זוגות מכנסיים מבד פוליאסטר 

 ½ מקטורן
 2 עניבות

 1 זוג נעליים חצאיות
 )30/שס(
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28.427 
. ם משכורת חודש יולימקבל קצובת ביגוד לפי השיעור המגיע לו ע, למעט עובד ארעי, עובד )א(

 28.425 בינואר יקבל קצובת ביגוד לפי הוראות פסקה 1-עובד שהחל את עבודתו לאחר ה
 ;12בשיעור שיחסו אל הקצובה כיחס החודשים המלאים בהם שירת באותה שנה תקציבית אל 

יקבל קצובת ביגוד , לשנה ח תקציב ימי עבודה המועסק באופן רצוף מעל "עובד ארעי המועסק ע )ב(
ל יקבל את קצובת הביגוד בסוף שנת הכספים  "עובד כנ. החל מהשנה השניה להעסקתו ברציפות

 ;לפי התנאים המפורטים לעיל
עובד אשר שהה בחופשה ללא משכורת וחזר לעבודה לאחר מועד תשלום קצובת ביגוד לעובדי  )ג(

המגיעה לו לפי , יעור שיחסו אל הקצובהבש, עם שובו לעבודה, תשולם לו קצובת ביגוד, המדינה
 .12רמת משרתו כיחס החודשים המלאים בהם יעבוד עד סוף השנה התקציבית אל 

 )20/סט(
 

28.428 
ברמה גבוהה מזו לפי ה    בה משובץ העובד והוא זכאי לקצובת ביגודשונתה דרגת השיא של המשרה

ישולם לו ההפרש היחסי מיום שינוי המשרה כיחס מספר החודשים עד לסוף השנה , קיבל את הקצובה
 .12התקציבית  אל 

 
28.429 

קצוב ת  , בטרם פרישתו ישלם לו המשרד, עובד שפרש לקצבה לפני מועד קבלת קצובת ביגוד )א(
 ;יחסית לתקופת שירותו, דביגו

עובד שפרש לקצבה אינו חייב להחזיר בעת פרישתו מן השירות את החלק של קצובת ביגוד אשר  )ב(
 ;הוא הדין בשאירי עובד שנפטר בשירות. קיבל בעד חלק מן השנה בה לא היה מועסק בשירות

, עד קבלת קצובת הביגודלפני מו, לעיל) ב(-ו) א(פרש עובד בנסיבות שונות מן האמור בנסמנים  )ג(
 ;קצובת ביגוד יחסית לתקופת שירותו, ישלם לו המשרד בטרם פרישתו

,  ינוכה ממשכורתו האחרונה , לעיל אחרי מועד קבלת קצובת ביגוד) ג(פרש עובד כאמור בנסמן  )ד(
הסכום של קצובת , או מכל סכום אחר המגיע לו מאוצר המדינה בעקבות פרישתו מן השירות

 .28.425פי הוראות פסקה -ף על המגיע לו עלביגוד העוד
 

  תנאי הענקת בגדי עבודה ומדים- 28.43
 

28.431 
 .מוענקים תמיד כציוד משרדי בגדי מגן.  מוענקים כציוד אישי או כציוד משרדיבגדי עבודה ומדים

 
28.432 

ידת הבלאי המיוחדת ולמ בהתאם לנסיבות, לביגוד המוענק כציוד אישי נקבעה תקופה להחלפה
 .בתפקידים השונים

 
28.433 

ההחלפה של הביגוד לפי  תוארך תקופת, עובד הזכאי לקבל ביגוד כציוד אישי המכהן במשרה חלקית
 .שיעור חלקיות משרתו

 
28.434 

 .אין הממשלה משתתפת בהוצאות החזקתו של ביגוד הניתן כציוד אישי
 

28.435 
 .דה ומדים החל מהיום הראשון לעבודתולעובד קבוע יוענקו בגדי עבו

 
28.436 

עבודה החל מהיום   יוענקו בגדי, אשר התקבל לשירות לתקופה של שנה אחת לפחות, לעובד זמני )א(
 ;הראשון לעבודתו

ערך ביגוד  , יוענק בעת פרישתו, לעובד זמני אשר נתקבל לשירות לתקופה קצרה משנה אחת )ב(
עסקתו החל מהיום הראשון לעבודתו לבין מספר  שייקבע בהתאם ליחס שבין מספר חודשי ה

 ;החודשים שייקבע כתקופת ההחלפה של בגדי העבודה
 יוענקו -הוארכה עבודתו של העובד לתקופה ארוכה משנים עשר חודשים מיום תחילת עבודתו  )ג(

 ;לו בגדי עבודה למפרע מיום תחילת עבודתו
 ;נקת המדים הכרחית לצורך העבודהאלא אם סבור האחראי כי הע, לא יוענקו מדים לעובד זמני )ד(
 .בגדי מגן מוענקים לעובד זמני החל מהיום הראשון לעבודתו )ה(
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28.437 

, מיום תחילת העסקתו ,לאחר שהועסק שישה חודשים רצופים, לעובד ארעי יוענקו בגדי עבודה )א(
 ;ובלבד שיהיה ברור לאחראי שהעובד יועסק ברציפות שישה חודשים נוספים לפחות

, קו בגדי עבודה מאחר ולא היה ברור אם יועסק העובד הארעי שישה חודשים נוספיםלא הוענ )ב(
זכאי העובד לתשלום המבוסס על , והעסקתו הופסקה לפני השלימו שנת עבודה אחת ברציפות
גובה התשלום ייקבע בהתאם ליחס . ערך בגדי העבודה המוענקים לעובד קבוע בתפקיד דומה

שישה חודשים לבין מספר החודשים שנקבעו כתקופת ההחלפה שבין מספר חודשי העבודה מעל 
 ;של בגדי עבודה

זכאי העובד לקבל , נמשכה העסקתו של העובד הארעי עד השלימו שנת עבודה אחת ברציפות )ג(
 ;בגדי עבודה למפרע מהיום הראשון להעסקתו

 .העבודהאלא אם סבור האחראי כי הענקת המדים הכרחית לצורך , לא יוענקו מדים לעובד ארעי )ד(
 

28.438 
-ו 28.436הזכאי לבגדי עבודה בהתאם לפסקאות , האחראי רשאי להעניק לעובד זמני או לעובד ארעי

 .קצובה בהתאם לדרגתו במקום בגדי עבודה שהוא זכאי להם , 28.437
 

  החזר ביגוד- 28.44
 

28.441 
בעת פרישתו את הביגוד שקיבל  אינו חייב להחזיר, כציוד אישי ופרש לקצבהעובד שקיבל ביגוד  )א(

 ;שנפטר בשירות הוא הדין בשאירי עובד; או לשלם בעדו
או עבר למשרה אחרת שאינה , עובד שקיבל ביגוד כציוד אישי ופרש מן השירות בנסיבות אחרות )ב(

אם חלפה שנה מאז קיבל , מוראינו חייב להחזיר את פריט הביגוד הא, מזכה בפריט ביגוד שקיבל
 ;הכל לפי התקופה הקצרה יותר, אותו או אם חלפה מחצית תקופת ההחלפה של אותו פריט

עובד שקיבל פריט ביגוד ובעת פרישתו מן השירות או העברתו למשרה שאינה מזכה באות ו   )ג(
ל  הכ , מחצית תקופת ההחלפה של אותו פריט או, טרם חלפה שנה מאז קיבל אותו פריט, פריט

 ישלם סכום שיחסו למחיר השלם של הפריט הנדון כיחס מספר -לפי התקופה הקצרה ביותר 
 .החודשים הנותרים עד סיום התקופה האמורה לתקופה כולה

 
  שמירת ביגוד- 28.45

 
28.451 

 .ביגוד הניתן לעובדים האחראי למשק המשרד יפרסם הוראות מתאימות בדבר תקינות השמירה של
 

 צובת ביגוד לעובדים סוציאליים ק- 28.46
 

28.461 
זכאים לקצובת ביגוד בהתאם לשנות הוותק המקצועי ובהתאם לרמות שפורטו  , עובדים סוציאליים

 :28.426בפסקה 
 ; שנה22 תוענק לעובד שוותקו המקצועי עד 3קצובת ביגוד לפי רמה 
 ; שנה ומעלה23-ו המקצועי מ תוענק לעובד שוותק4קצובת ביגוד לפי רמה 

 .ל"יתר הוראות פרק משנה זה חלות על העובדים הנ
 )30/שס(
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  קצובת ביגוד לעובדי הוראה- 28.47
 

28.471 
לרמות שפורטו בפסקה   הוותק המקצועי ובהתאםזכאים לקצובת ביגוד בהתאם לשנות, עובדי הוראה

28.426:  
 ; שנה25 תוענק לעובד שוותקו המקצועי עד 3קצובת ביגוד לפי רמה 
 ; שנה ומעלה26- תוענק לעובד שוותקו המקצועי מ4קצובת ביגוד לפי רמה 

 .ל"יתר הוראות פרק משנה זה חלות על העובדים הנ
 )30/שס(
 
 

  קצובת ביגוד לאחים ולאחיות- 28.48
 

28.481 
אחים ואחיות זכאים לקצובת ביגוד בהתאם לרמתם ולשנות הוותק המקצועי ובהתאם לרמות שפורטו 

 ;28.426בפסקה 
 ;13 תוענק לעובד עד דרגה 3 קצובת ביגוד לפי רמה
 ; ומעלה14 תוענק לעובד מדרגה 4קצובת ביגוד לפי רמה 

 .ל"יתר הוראות פרק משנה זה חלות על העובדים הנ
 )30/שס(
 

 ים קצובת ביגוד לעובדים בדירוגים מקצועיים שונ- 28.49
 

28.491 
ביגוד בהתאם לדרגותיהם  זכאים לקצובת, ועובדי מעבדה מוסמכים, ביוכימאים ומיקרוביולוגים

 ;28.426ובהתאם לרמות שפורטו בפסקה 
 ; תוענק לעובד עד דרגה א3קצובת ביגוד לפי רמה 
 ; ומעלה1 תוענק לעובד מדרגה א4קצובת ביגוד לפי רמה 

 .ל"ות פרק משנה זה חלות על העובדים הניתר הורא
 )30/שס(
 

28.492 
 ;28.426בפסקה  זכאים לקצובת ביגוד בהתאם לדרגותיהם ובהתאם לרמות שפורטו, רוקחים

 ;ק לעובד עד דרגה א תוענ3קצובת ביגוד לפי רמה 
 ; ומעלה1 תוענק לעובד מדרגה א4קצובת ביגוד לפי רמה 

 .ל"יתר הוראות פרק משנה זה חלות על העובדים הנ
 )30/שס(
 

28.493 
רפואית זכאים לקצובת ביגוד בהתאם לרמת ועובדי החטיבה הפארה , מרפאים בעיסוק, פיזיותרפיסטים

 ;28.426גמול התפקוד של תפקידם לרמות שפורטו בפסקה 
 ;4 תוענק לעובד עד דרגה 3קצובת ביגוד לפי רמה 
 ; ומעלה5 תוענק לעובד מדרגה 4קצובת ביגוד לפי רמה 

 .ל"יתר הוראות פרק משנה זה חלות על העובדים הנ
 )30/שס(
 

28.494 
 ;28.426שפורטו בפסקה  זכאים לקצובת ביגוד בהתאם לדרגותיהם ובהתאם לרמות, רנטגנאים

 ;12 תוענק לעובד עד דרגה 3קצובת ביגוד לפי רמה 
 ; ומעלה13ענק לעובד מדרגה  תו4קצובת ביגוד לפי רמה 

 .ל"יתר הוראות פרק משנה זה חלות על העובדים הנ
 )30/שס(
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28.495 
 ;28.426שפורטו בפסקה  זכאים לקצובת ביגוד בהתאם לדרגותיהם ובהתאם לרמות, משפטנים

  ;1ב תוענק לעובד עד דרגה 3קצובת ביגוד לפי רמה 
 ; ומעלה2 תוענק לעובד מדרגה ב4 קצובת ביגוד לפי רמה 

 .ל"יתר הוראות פרק משנה זה חלות על העובדים הנ
 )30/שס(
 

28.496 
, ויחידות מערכת הביטחון דורגים בדירוג עובדי המחקר המועסקים במשרדי הממשלהעובדים המ

 ;28.426זכאים לקצובת ביגוד בהתאם לדרגותיהם ובהתאם לרמות שפורסמו בפסקה 
 ; תוענק לעובד עד דרגה ג3קצובת ביגוד לפי רמה 
 .לה תוענק לעובד מדרגה ב ומע4קצובת ביגוד לפי רמה 

 )30/שס(
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 )המשך( ביגוד - 28.5
 

 קצובה למדי משפט למשפטנים  28.50
 מדי משפט למתמחים 28.51/ ולפרקליטים 
 במשפטים

 
  קצובה למדי משפט למשפטנים ולפרקליטים- 28.50

 
28.501 

משפטן  "- להלן (25.632-ו 25.631ות אן הזכאי לתוספת הופעה כמוגדר בפסקפרקליט וכן משפט
 .זכאי לקבל אחת לשנה קצובה לרכישת מדי משפט, )"מופיע

 .פי סעיף זה יהיה במועד תשלום קצובת הביגוד לכלל העובדים-תשלום הקצובה על
 )24/נ(
 

28.502 
ידי לשכת עורכי הדין -פי הכללים שפורסמו על-לקצובת מדי משפט עלהלן רשימת הפריטים ל )א(

 :פרקליט ומתמחה מופיע,  למשפטן מופיע2005בשנת 
 

 מדי משפט לאישה מדי משפט לגבר
 מכנסים או חצאית בצבע שחור או כחול כהה ההמכנסיים בצבע שחור או כחול כ

 מקטורן בצבע שחור או כחול כהה מקטורן בצבע שחור או כחול כהה
חולצה לבנה בעלת צווארון ושרוולים 

 ארוכים או קצרים
חולצה לבנה בעלת צווארון ושרוולים 

 ארוכים או קצרים
וכים או  שמלה  שחורה  עם  שרוולים  אר עניבה בצבע שחור או כחול כהה

 קצרים  וצווארון לבן  כתחליף 
 מקטורן+ חצאית /למכנסיים

 נעליים כהות נעליים סגורות כהות
 

לקצובת ביגוד , בנוסף לפריטים האמורים לעיל זכאי פרקליט ומשפטן המופיע בבתי משפט )ב(
בהתאם , החשב הכללי מסכום הקצובה המשולמת מדי פעם לפי הוראות 80%בשיעור של 

  :לדרגותיהם ולרמות הביגוד כלהלן
  ;3 רמה 1 ב-מדרגה ב
 .4 ומעלה רמה 2מדרגה ב

כאשר מתקיימים לגביו כל התנאים הבאים , זכאי לקצובת מדי משפט, מתמחה במשפטים )ג(
 :במצטבר

 ;ידי  ההסתדרות-מיוצג על .1
 ; קיבוצייםמשכורתו מחושבת לפי הסכמים .2
כי הוא מופיע בפני ערכאות שיפוטיות לפחות , משרד המשפטיםל "קיבל אישור ממנכ .3

 .שלההיועץ המשפטי לממפי  ייפוי כוח  מטעם -על, פעמיים בשבוע בממוצע
לשנת הכספים שבה משולמת , החשב הכלליידי -עלכום הקצובה השנתית למדי משפט ייקבע ס )ד(

 ;הקצובה
 .2007תשלום יבוצע החל ממועד תשלום קצובת הביגוד לשנת ה )ה(

 )8/סח(
 

28.503 
 .פרקליט או משפטן מופיע אינו זכאי לקצובת ביגוד למקבלי קהל

 )24/נ(
 

28.504 
 .לחלקיות משרתו זכאי לקצובה חלקית יחסית, חלקיתפרקליט או משפטן מופיע במשרה 

 )24/נ(
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28.505 

 .זכאי לקצובת ביגוד למקבלי קהל, משפטן שאיננו זכאי למדי משפט
 )24/נ(
 

  מדי משפט למתמחים במשפטים- 28.51
 

28.510 
 .יחסית לחלקיות משרתו, זכאי להחזר חלקי, מתמחה מופיע במשרה חלקית

 )24/נ(
 

28.511 
בהתאם , )3רמה (זכאי לקצובת ביגוד למקבלי קהל , די משפטמתמחה למשפטים שאינו זכאי למ
 .לכללים הנהוגים לגבי עובד ארעי

 )2/סג(
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 חופשות ושירות צבאי,  עבודהזמני
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 3 חלק
 

 חופשות ושירות צבאי,  עבודהזמני
 

חופשת  , זה מובאות ההוראות בעניין זמני העבודה של העובדים בשירות המדינה חופשת מנוחהבחלק 
 .תאונות בעבודה ואבל, וכן היעדרויות לרגל היריון ולידה, חופשה ללא משכורת, מחלה

וכן הוראות בדבר החזרת עובד ים  , עוד מובאות בחלק זה הוראות בעניין יציאת עובדים לשירות צבאי
 .ר שירותם הצבאי וזכויות הורותלעבודה לאח

 
 

  זמני עבודה- 31פרק 
  ימי פגרה- 32פרק 
  חופשות- 33פרק 
  שירות צבאי- 34פרק 
  שוויון ההזדמנויות בעבודה- 35פרק 
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  זמני עבודה- 31 פרק
 זה מובאות הוראות בעניין שעות העבודה  בפרק

מכסות שעות  , בשירות על ענפיו השונים
,   בימי מנוחה שבועיתקההעסאיסור , העבודה

 .בלילות ובשעות נוספות

  שעות העבודה- 31.1
 

 שעות  31.11/ הגדרות וכללים ,  חלות31.10
 שעות 31.12/ העבודה ביחידות המשרדיות 

 שעות עבודה של  31.13/ עבודה בשירותים 
 שעות עבודה של 31.14 / 18עובד למטה מגיל 

/  שעות עבודה של הורה 31.15/ טלפונאי 
 שעות  31.17/  שעות עבודה של קלדנים 31.16

 שעות  31.18/ עבודה בדירוגים המקצועיים 
 שעות עבודה  31.19/ עבודה במשרה חלקית 

 בשירותי הביטחון
 

 הגדרות וכללים,  חלות- 31.10
 

31.101 
 .הוראות פרק משנה זה חלות על כל סוגי העובדים בשירות

 
 

31.102 
להקטנת מספר , מלאה והזכאי מסיבות מקצוע או סיבות אחרותעובד המקבל משכורת של משרה  )א(

אינו זכאי להקטנה נוספת עקב הקטנת מספר שעות העבודה ביום מסוים , שעות העבודה
אולם מותר לשחרר . בחול המועד וכיוצא באלה, כמו בערבי חגים ומועדים, לעובדים אחרים

אם צורכי העבודה ,  באותה היחידהל מן העבודה בתום יום העבודה של יתר העובדים"עובד כנ
 ;מאפשרים זאת

 .31.152 לפי הוראות פסקה הורה של והאמור בפסקה זו אינו גורע מזכויותי )ב(
 )18/עג(

 
  שעות העבודה ביחידות המשרדיות- 31.11

 
31.111 

אלא אם נקבע  ( שעות לשבוע במשך כל חודשי השנה 42½ שעות העבודה ביחידות המשרדיות הן 
לפי הפירוט  ) או באישור נציבות שירות המדינה, או בהסדר קיבוצי, אחרת בחוק או בהסכם קיבוצי

 :הבא
ישה ימים יהיה שבוע העבודה בימים ראשון עד במשרדים בהם עובדים שבוע עבודה של חמ )א(

 ;16:00 עד שעה 07:30ושעות העבודה בימים אלה יהיו משעה , חמישי
במשרדים בהם מתקיימת פעילות חיונית ביום שישי יהיו שעות העבודה ביום זה 

 ;14:00 עד שעה 07:30משעה 
ימים ראשון עד במשרדים בהם עובדים שבוע עבודה של שישה ימים יהיה שבוע העבודה ב )ב(

 15:00 עד שעה 07:30ושעות העבודה בימים אלה יהיו בימים ראשון עד חמישי משעה , שישי
 ;12:30 עד שעה 07:30 משעה -וביום שישי 

 לעובדים שאינם יהודים אשר זכותם לקיים ימי מנוחה בשבתם ובחגיהם כמפורט בפרק  )ג(
 :יהיה שבוע העבודה של חמישה ימים כלהלן,32.1משנה 

יהיה היום הפנוי ביום , לעובדים המוסלמים והדרוזים אשר יום המנוחה שלהם ביום שישי .1
ושעות העבודה בהם יהיו משעה , חמישה ימי העבודה יהיו בימים ראשון עד חמישי. שבת

 ;16:00עד שעה  07:30

31.101 - 31.111
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. אשר יום המנוחה שלהם ביום ראשון יהיה היום הפנוי ביום שבת, לעובדים הנוצרים .2
ושעות העבודה בהם יהיו משעה , חמישה ימי העבודה שלהם יהיו בימים שני עד שישי

 .16:00 עד שעה 07:30
להע סיק  עובד אינו מועסק בעבוד ת    , 1951-א "התשי,  חוק שעות  עבודה  ומנוחה לפי שר הכלכל ההיתר (

   ) 450' עמ  , 1989-ט "הת שמ,  3599פ "י, ללא הפסק ה, כפיים
 )35/נא(

 
31.112 

לקבוע באחד הימים או ביותר  , בהסכמת ועד העובדים, רשאי אחראי, אם צורכי העבודה מחייבים זאת
 .ולהקטין בהתאם את שעות העבודה בימים אחרים, מספר גדול יותר של שעות עבודה, מאחד מהם

 )44/נ(
 

31.113 
לקבוע שבמקומות עבודה בהם ניתנים במישרין שירותים , לאחר תיאום עם ועד העובדים, אחראי רשאי

על פיצוי . אגב קיום הפסקת צהריים ארוכה, יועסקו העובדים בשעות אחר הצהריים המאוחרות, לקהל
 .25.21ראה סעיף , לעובדי אותם שירותים

 )20'  ס, 1951- א"הת שי, חוק שעות עבוד ה ומנוחה(
 

31.114 
ובכלל  ,  שעה לפחות3/4-תופסק העבודה למנוחה ולסעודה ל, ביום עבודה של שש שעות ומעלה )א(

ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני  : פחותזה תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה ל
 ; ההפסקה היא של חצי שעה לפחות-חג 

 ;לא תעלה על שלוש שעות) א(הפסקה לפי נסמן  )ב(
רשאי העובד לצאת מהמקום שבו הוא , הנמשכת חצי שעה או יותר) א(בעת הפסקה לפי נסמן  )ג(

,  הציוד והשימוש בואלא אם נוכחותו במקום היא הכרח לתהליך העבודה או להפעלת, עובד
במקרה זה ייחשב זמן ההפסקה כחלק ,  להישאר במקום העבודהסיקוידי מע-והעובד נדרש על

 ;משעות העבודה
 )20'  ס, 1951- א"הת שי, עות עבוד ה ומנוחהשחוק (

 להעסיקו אגב סטייה מהוראות  - החוק  מכוח-לעובד שאיננו מועסק בעבודת כפיים ניתן היתר  )ד(
 :ל"הסעיף הנ

 ; שמונה שעות ללא הפסקה-בכל יום מימות השבוע  .1
 שבע שעות  -לחוק ) ב(2כאמור בסעיף , ביום שלפני המנוחה השבועית וביום שלפני חג .2

 ;ללא הפסקה
בן , היה שבוע העבודה שעובד כאמור מועסק בו בהתאם לתנאי עבודה החלים עליו .3

 . מותר להעסיקו תשע שעות ליום ללא הפסקה- חמישה ימים
להעסיק   עובד שאינו מועסק   , 1951-א "חוק  ש עות  עבודה  ומנוחה  התשי לפי  הכלכלההיתר שר  (

  )450'  עמ ,  1989-ט" הת שמ,  3599 פ "י,  ללא  הפסקה ,   בעבודת  כפיים
 )44/נ(

 
  שעות עבודה בשירותים- 31.12

 
31.121 

, סיום יום העבודה, בשירותים שצורכי עבודתם מחייבים הסדרים מיוחדים בדבר תחילת יום העבודה
,  בתי מלאכה, בתי חולים, שירותי קליטה ותיירות, שירותי המכס: כגון, וכה וכדומההפסקת צהריים אר

חוק שעות עבודה להוראות , בהתאם למקובל במקצוע, יקבעו האחראים את מועדי ביצוע העבודה
 .31.111סקה  ומכסת שעות העבודה האמורות בפ1951-א"התשי, ומנוחה

 
31.122 

בסמוך לכניסה , תוצג בה, 31.121פי הוראת פסקה -על, נקבעו ביחידה שעות עבודה מיוחדות )א(
, ידי מנהל היחידה בדבר שעות העבודה בכל יום-הודעה חתומה על, שנזקקים לה העובדים

 ;תחילתן וסיומן
. יצוינו באותה הודעה שעות תחילתה וסיומה של כל משמרת,  במשמרותעובדים באותה יחידה )ב(

 ;כן יצוינו בהודעה שעות תחילתה וסיומה של המנוחה השבועית ושעות ההפסקה
.   ח לה עליהאינה, 1970-ל" התש, )נוסח חדש(פקודת הבטיחות בעבודה יחידה ש, למרות האמור  לעיל )ג(

אם  נמסרו  בכתב לעובדיה הפרטים הנקובים  באותה הודעה  ו אם נמסר ה   , פטורה מהצגת  ההודעה האמור ה
 .הכלכלהלמפקח העבודה האזורי  במשרד , הכ וללת  את הפרטים האמורים, ההודעה במכתב רשום 

 )2'  ת, 1955- ו"הת ש ט, תקנות שעות עבו דה ומנוחה(
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31.123 
על כל שינוי של שעות   כלכלההמנהל היחידה יודיע במכתב רשום למפקח העבודה האזורי שבמשרד 

 .31.122עבודה שנקבעו בהודעה שהוצגה או שנמסרה בהתאם לפסקה 
 )3'  ת, ל"התקנות הנ(
 

31.124 
תוצג , כולה או חלקה,  חלה עליהן,1970-ל"התש,  הנוסח חדשפקודת הבטיחות בעבודהביחידות ש

עבודה  "כלכלההבנוסח שפורסם בירחון משרד , 1951-א"התשי, חוק שעות עבודה ומנוחהתמצית 
 .כלכלההעותקים ממנו אפשר לקבל בסניפי משרד ; "ביטוח לאומיו
 )1'  ת, ל"התקנות הנ(
 

 18 שעות עבודה של עובד למטה מגיל - 31.13
 

31.131 
ולא יותר משבע שעות ביום ,  שנה לא יועסק יותר משמונה שעות ביום18עובד שגילו למטה מגיל 

מספר שעות העבודה בשבוע  . 32.1 יום מנוחה שבועי או ערב יום מועד מהמנויים בפרק משנה בערב
 .40 שנה לא יעלה על 18של עובד שגילו למטה מגיל 

 
31.132 

 לכל 16:00ישוחרר מהעבודה בשעה , הלומד בשיעורי ערב חינוכיים, 18עובד שגילו למטה מגיל 
 .בהם הוא משתתף בשיעורים אלההמאוחר בימים ש

 ))א(23' ס, ל"החוק הנ(
 

31.133 
 שעה 3/4-תופסק עבודתו ל, שש שעות או יותר,  שנה18בו מועסק עובד למטה מגיל , בכל יום )א(

חצי שעה לפחות מתוך , ) לחצי שעה לפחות-בערב יום מנוחה שבועי או ערב יום מועד (לפחות 
 ;קה לא תהיה ארוכה יותר משלוש שעותשום הפס. הפסקה זו יינתן בהמשך אחד

אלא אם דרושה , רשאי עובד לצאת ממקום עבודתו, בעת כל הפסקה הנמשכת חצי שעה או יותר )ב(
והממונה על העובד דרש ממנו , נוכחותו לתהליך העבודה או להפעלת הציוד או השימוש בו

מנהלי היחידות על . במקרה זה ייחשב גם זמן ההפסקה כחלק משעות העבודה; להישאר במקום
רק במקרים יוצאים מ ן  , שהעובד יעוכב במקום העבודה בשעות הפסקות אלו, להקפיד על כך

 .הכלל
 )22' ס, ל"החוק הנ(

 
31.134 

 את מועד - 18 לעובד שגילו למטה מגיל -לשם ביצוע הוראות סעיף זה רשאים מנהלי היחידות לשנות 
הפסקת הצהריים או את משכה או להקדים את מועד סיום העבודה או לאחר את מועד התחלת העבודה 

 .או לנקוט ביותר מאחד האמצעים הללו, או להעסיקו רק חמישה ימים בשבוע
 

  שעות עבודה של טלפונאי- 31.14
 

31.141 
 ; שעו ת בשבוע42½  מלאה יהי ה של שבוע העבודה של הטלפונאים  בשירות המדינה  המועסקים במשרה )א(
 שעות  42½  טלפונאים המועסקים במשרה חלקית תהיה חלקיות משרתם באופן יחסי למשרה של   )ב(

 ;בשבוע
 : שעות העבודה  של הטלפונאים  בכל יום יהיו כל הלן )ג(

  : ימיםחמישהבמשרדים אשר  עובדים שבוע עבודה של  .1
 ; 16:00 עד שעה  07:30בימים ראשון ע ד חמישי משעה 

שתי ;  בשני משכים של חצי שעה כל אחת, שך יום העבודה תינתן הפסקת מנוחה של ש עה אחתבמ
פי צורכי   -על,  ההפסקות תהיינה בתוך  שעות ה עבודה אולם  ר שאי האחראי א ו  מי שהוסמך על  ידו

במקרה  זה יהיו  שע ות  . העבודה לאשר   כי הפסקה אחת של  חצי שעה  תהיה בסוף יום  העבודה
 ; שעותשמונה  וח ציבמקום  ,   שעות ביוםשמונה  הנוכחות של  הטלפונאי

  :  ימיםשישה במשרדים אשר  עובדים שבוע עבודה של  .2
  ; 15:00 עד שעה  07:30בימים ראשון ע ד חמישי משעה 

  ; 12:30 עד שע ה 07:30ביום שישי משעה 
בימים ראשון  עד חמישי תינתן   במשך יום העבו דה הפסקת מנו חה של שעה  אחת בשני משכים   של  

  ;עה כל אחתחצי ש
רשאי האחראי או מי שהוסמך על ידו , שתי ההפסקות תהיינה בתוך שעות העבודה אולם
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 .פי צורכי העבודה לאשר כי הפסקה אחת של חצי שעה תהיה בסוף יום העבודה-על
שבע במקום  ,  שעות ביוםשבעבמקרה זה יהיו שעות הנוכחות של הטלפונאי בימים אלה 

 .פסקת מנוחהביום שישי לא תהיה ה. וחצי
3.  

לפונאי המועסק במשרה חלקית אך לא פחות מחצי משרה תהיה משך הפסקת ט )א
 ;המנוחה שלו במשך היום יחסית לחלקיות משרתו

 .לפונאי המועסק בפחות מחצי משרה אינו זכאי להפסקת מנוחהט )ב
 )20/סב  (

 
31.142 

  הורה לילדשעות העבודה של טלפונאי
 ;יחולו גם על טלפונאיהורה לילד  לגבי שעות עבודה של 31.15ההוראות האמורות בסעיף  )א(
לקבוע כי הפסקה ,  שהוסמך על ידו מילגבי טלפונאי העובד במשרה מלאה רשאי האחראי או )ב(

  .אחת של חצי שעה תהיה בסוף יום העבודה
 

31.143 
יחול על הטלפונאים הקבועים , 31.142-ו, 31.141בפסקאות , ההסדר לגבי שעות העבודה )א(

פי -כן יחול על הטלפונאים העובדים כארעיים ועל המועסקים על. 1.4.1990לאחר שהתקבלו 
 ;1.4.1990חוזה מיוחד גם אם נתקבלו לפני 

ת שעו)  קווי חוץ6 עד 3( טלפונאים אשר עובדים במרכזת שהוגדרה בעבר כמרכזת סוג א  )ב(
 ;31.142- ו31.141העבודה שלהם יהיו כאמור בפסקאות 

 קווי 7( ועבדו במרכזת מסוג ב 1.4.1990הטלפונאים הקבועים אשר היו בשירות המדינה לפני  )ג(
 :יהיו שעות עבודתם כדלקמן, )חוץ ומעלה

 יתווספו שעות העבודה אשר נהגו   ימיםחמישהבמשרדים אשר עובדים שבוע עבודה של  .1
 ;לעבוד בימי שישי באופן שווה לימים ראשון עד חמישי

 שעות ביום והפסקה של שעה אחת במשך אח ד  שבע וחציבימים ראשון עד חמישי יעבדו 
שתינתן אך ורק בתוך שעות העבודה ולא ניתן לצרף , או בשני משכים לפי צרכי העבודה
 ;בודה לשם קיצורואותה או חלק ממנה לסוף יום הע

- ימים בימים ראשון עד חמישי יעבדו עלשישהבמשרדים אשר עובדים שבוע עבודה של  .2
 שעות ליום והפסקה של שעה אחת ביום במשך אחד  שש וחציפי המתכונת הקודמת של

שתינתן אך ורק בתוך שעות העבודה ולא ניתן לצרף  , או שני משכים לפי צורכי העבודה
 ;ם העבודה לשם קיצורואותה או חלק לסוף יו

 . ללא הפסקת מנוחה12:30 עד שעה 07:30ביום שישי יעבדו משעה 
 )6/נב(

 
  שעות עבודה של הורה- 31.15

 
31.151 

 :בפרק משנה זה
 

 במשפחת הורה מיועד והורה, ץ מאמהורהלרבות עובד או עובדת 
 חובה אחרת מן הדין ו או מי שיש ל33.302אומנה כהגדרתן בפסקה 

 ;לספק צרכיו של ילד
 

-  " לילדהורה"

 ; במשפחה שבה ילד אחד בלבדהורה
 

 " לילד יחידהורה" -
הורה המנצל באותו יום את זכות ההורות שלו בהתאם לפרק משנה  

 יוכלו לנצל את אותה זכות הורות כי שני ההורים לא, יודגש. 35.1
 ;באותו יום

 "הורה עובד" -

 
31.152 

או מיו ם   ( 33.302 כמשמעותו בפסקה עד חלוף ש נ ה אחת מיום הל ידה, ועובד  זכאי להיעדר מעבודתהורה  )א(
 הי עדר  לפי   ל רבות   שעת  (א  מועסק שש שעות   רצופות לפחות  הושעה   אחת   בכל  י ום   בו    , )האימוץ

שע ת   (א  מועסק    במשרה  חלקית  וא    מועסק במשרה מלאה ובין אם  הובין  אם  ה,  )האמור  לעיל
 של ה עובד או   ו אי ן  לחייב את חשבון חופשת). ההיעדרות יכול ה  להיות  בהמשך אחד או  בשני  המשכים

 ;  עקב  היעדרויות אלו ומשכורת
זכאי עובד  כאמור   ,  שה וא ב ן שש  שעות לפ חות32.53- ו 32.51ביום עבודה מקוצר כמפורט בסעיפים  )ב(

 )18/עג(;לעיל  לקיצור נוסף של  שעה) א(בנסמן 
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הורה מיועד והורה במשפחת אומנה כהגדרתם  ,  זו יחולו גם על הורה מאמץהוראות פסקה )ג(
 .33.302בפסקה 

 ))3)(ג(7'  ס, 1954-ד "התשי, חוק עבודת נשים(
 

31.153 
 :יחולו לגבי המקרים הבאים, הלןל) ב(שעות העבודה המפורטות בנסמן  )א(

 ; שנים12-ואשר גילו נמוך מ, הנמצא בביתו, הורה לילד יחיד .1
כאשר לפחות שניים מהילדים מצויים מתחת  , הנמצאים בביתו, הורה לשני ילדים לפחות .2

 ; שנים12לגיל 
 . שנים8-כאשר גילו של אחד מהם נמוך מ, הנמצאים בביתו, הורה לשני ילדים לפחות .3

 :לעיל הן) א(ודה במקרים המפורטים בנסמן שעות העב )ב(
עבוד שבע שעו ת  י, ל המועסק במשרדים בהם נהוג שבוע עבודה בן שישה  ימים"כנהורה  .1

 ;וחמש שעות בפועל ביום שישי, בפועל בימים ראשון עד חמישי
   ;14:30 עד שעה 07:30בימים ראשון עד חמישי משעה 

 .12:30 עד שעה 07:30ביום שישי משעה 
ועסק בכל יום  יל המועסק במשרדים בהם נהוג שבוע עבודה בן חמישה ימים " כנהורה .2

 :אולם, 15:35  שעה עד07:30משעה 
העבודה   בחלק מימי15:35  בשעה במקום15:05 בשעה ווכל לסיים את עבודתיא וה )א

 בימים האחרים של ושלים את השעות החסרות עד למכסה השבועית שליבתנאי ש
 ;אותו שבוע

וכל לבקש כי שעות י, ידרש לעבוד ביום שישי לפי צורכי העבודהי של"עובד כנ )ב
 את םהעבודה באותו יום יחושבו  להשלמת השעות החסרות בגין הימים בהם סיי

 ; מוקדם כאמור לעילועבודת
,  לעיל הינו לתקופת מעבר עד שהמעונות לילדים)ב- ו)א 2 ההסדר המפורט בנסמן )ג

 הספר יעברו לשבוע עבודה של חמישה -גני הילדים והכיתות הנמוכות של בתי
 ;ימים

  שעה עד07:30ועסק בכל יום משעה י,  לילד שגילו נמוך מגיל חמש שניםהורה )ד
15:30. 

בהתאם לצורכי , ידי מנהל היחידה- נקבעות עלול וסיומ"שעות תחילת העבודה של עובד כנ )ג(
  ;העבודה

חלקית ולא על עובד הזכאי פי פסקה זו אינו חל על עובד במשרה -קיצור שעות העבודה על )ד(
 .)וכדומה 31.152קיצור לפי פסקה (לקיצור משך יום העבודה עקב סיבה אחרת 

 
 

31.154 
ללא , 31.153- ו31.152אות פי הוראות פסק- לילד מעבר למספר השעות שנקבע עלהורהאין להעסיק 

 . והסכמת
 

31.155 
הנדרש לעבוד לפי שעות עבודה , 31.153- ו31.152, 31.151כאמור בפסקאות ,  עובדהורה )א(

ל " בשעות העודפות על האמור בפסקאות הנותיחשב העסקת, ולאור צורכי העבודה, רגילות
 ;בשעות נוספותכהעסקה 

קבל י, א זכאי לתשלום בעדןו באותן שעות הווהדרגה של העובד ותנאי העסקת, אם לפי הדירוג )ב(
 ו בלבד עד להשלמת מכסת שעות העבודה הרגילות הנהוגות במקצוע100%תשלום בשיעור של 

 ;של העובד
תיחשב כשעה נוספת , וכל שעת עבודה מעבר לשעות העבודה הרגילות הנהוגות במקצוע )ג(

 ;27.212לפי העניין ובכפיפות לאמור בפסקה , 150% או 125%והתשלום יהיה בשיעור של 
 .אלא על אמהות עובדות בלבד, לעיל לא יחולו על אבות עובדים) ב(-ו) א(נסמנים  )ד(

 )18/עג(
 
 
 

 
 

31.152 - 31.155
  זמני עבודה- 31פרק 

___________________________________________________________________________
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31.156 - 31.162
  זמני עבודה- 31פרק 

___________________________________________________________________________

31.156 
זכאי ליום עבודה מקוצר אם בן או בת הזוג שלו עובדים , הורה לילד שיש לו בן או בת זוג )א(

בין אם במקום עבודתם נהוגות זכויות בקשר ליום עבודה מקוצר , "עצמאיים"או כ" שכירים"כ
, ת לדמי אבטלה/וכן בתקופה שבה בן או בת זוגו זכאי,  ובין אם לאו35.11כהגדרתן בסעיף 

 ;ובלבד שתקופה זו לא תעלה על שישה חודשים
 

 :לגבי הורה לילד עד גיל שנה יחולו הכללים הבאים )ב(
גם אם בן או בת , 31.152פי הוראות פסקה -עובדת תהיה זכאית ליום עבודה מקוצר על .1

 ;ת/ה עובד/ה אינוזוג
ללא , ת/ אם בן או בת זוגו עובד31.152פי הוראות פסקה -עובד יהיה זכאי ליום מקוצר על .2

או כאשר בן או בת זוגו שוהה בחופשת לידה כהגדרתה בפסקה  , ה/תלות בהיקף משרתו
 ). שבועות26ד ע(לרבות חופשת לידה ללא תשלום , 33.331

 

פי הוראות פסקה -לצורך ניצול הזכות ליום עבודה מקוצר על, לגבי הורה לילד מעל גיל שנה )ג(
ה לפני השעה /ת את עבודתו/ה מסיים/ת שבן או בת זוגו אינו/הזכות תינתן לעובד, 31.153
15:30. 

 
31.157 

 ימלא,  מקוצר באופן קבוע בכל ימות השבועליום עבודהזכות ב השתמשהמבקש להורה לילד  )א(
ימסור בצירוף האישורים הנדרשים כמפורט בטופס ו ,)2302מדף (טופס  ב חתומה כדיןהצהרה

 ;למנהל משאבי אנוש של היחידה
 

באופן שבו בן  , השתמש בזכותו ליום עבודה מקוצר בימים מסוימים בשבועהמבקש להורה לילד  )ב(
 יצהיר על ימי העבודה בהם הוא רוצה  -או בת הזוג ישתמשו בזכות זו לגבי ימי השבוע הנותרים 

וכן ימציא אישור ממקום עבודתו של בן או בת הזוג על כך שאינו משתמש או , לנצל את הזכות
 , )2303מדף (טופס  ב חתומה כדיןהצהרההעובד ימלא . ש בזכות בימים אלה בשבועלא ישתמ

 .ימסור למנהל משאבי אנוש של היחידהו בצירוף האישורים הנדרשים כמפורט בטופס
 )17/עה(

 
  שעות עבודה של קלדנים- 31.16

 
31.161 

שעות העבודה של העובדים המועסקים בפועל בקלידה בשבוע עבודה של שישה ימים תהיינה  )א(
 :כדלקמן

ך המשמרת תהיינה שתי הפסקות  במש. 15:00 עד שעה 07:30משעה משמרת ראשונה  .1
 ; דקות כל אחת15בנות 

 30במשך המשמרת תהייה הפסקה בת . 22:30עד שעה  15:00משעה משמרת שנייה  .2
 ;דקות

 .12:30 עד שעה 07:30 שעהבימי שישי תהיינה שעות העבודה מ .3
 

שעות העבודה של עובדים המועסקים בפועל בקלידה שבוע עבודה של חמישה ימים תהיינה  )ב(
 :מןכדלק

במשך המשמרת תהיינה שתי הפסקות  . 16:00 עד שעה 07:30 שעהבמשמרת ראשונה מ .1
 ; דקות כל אחת15של 

 30במשך המשמרת תהיה הפסקה בת . 24:30 עד שעה 16:00משעה במשמרת שניה  .2
 .דקות

 )35/נא(
 

31.162 
 דקות פחות מן האמור בפסקה 15ועסק כל יום י, )א(31.151העונה על התנאים המפורטים בפסקה  ןקלד

31.161.  
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31.171 - 31.176
  זמני עבודה- 31פרק 

___________________________________________________________________________

 
  שעות עבודה בדירוגים המקצועיים- 31.17

 
31.171 
 אחים

 שעות  40של עובדים המדורגים בדירוג האחים הן , שעות העבודה במשך כל ימות השנה )א(
 ;בשבוע

 : שעות בשבוע36הן , שעות העבודה של אחים המועסקים ביחידות ובמחלקות המפורטות להלן )ב(
במחלקות יום בתוך בית חולים וכן ,  המועסקים במחלקות אשפוזים ומעשייםאחים מוסמכ .1

יחידות , חדר התאוששות, חדר לידה, חדר מיון, חדר ניתוח,  דיאליזה:ביחידות הבאות
מכון לב עם צינטורים ומכון  , מבנים עם מיטות, או יונקים/חדר פגים ו, לטיפול נמרץ
 ;לאנגיוגרפיה

 ; לעיל1אחים בתפקידי קשר ומעקב המועסקים לפי נסמן  .2
 ; לעיל1לפי נסמן  המועסקים בפיקוח ובהוראה קלינית םסגל אחים בבית ספר לאחי .3
אחים בסגל הנהלת שירותי הסיעוד בבית חולים אשר עבודתם קשורה במחלקות וביחידו ת   .4

 ; לעיל1לפי נסמן 
 1או בטיפול נשימתי במחלקות האשפוז וביחידות לפי נסמן /ו. ג.ק.אחים המועסקים בא .5

 .לעיל
 )19/שע(

 
31.172 

 החטיבה הפארה רפואית ורוקחים, מרפאים בעיסוק ,פיזיותרפיסטים
המרפאים , שעות העבודה במשך כל ימות השנה של העובדים המדורגים בדירוג הפיזיותרפיסטים

 . שעות בשבוע40הן , החטיבה הפארה רפואית והרוקחים, בעיסוק
 

31.173 
 רנטגנאים

 שעות בשבוע למעט עובדים 40של הרנטגנאים הן , שעות העבודה במשך כל ימות השנה )א(
 ;להלן) ב(המנויים בנסמן 

 שנים ארבעשל רנטגנאי בעל ותק מקצועי  מוכר של , שעות העבודה במשך כל ימות השנה )ב(
 בימים ראשון עד חמישי  שעותששומעלה במוסד רפואי מוכר בארץ המועסק במשרה מלאה הן 

 ; שעות ביום שישיחמשו
לפי היקף העסקתו , יומית ושבועית, שעות עבודתו של עובד במשרה חלקית יחושבו יחסית )ג(

 .ובהתאם למכסה דלעיל
 

31.174 
 ביוכימאים ומיקרוביולוגים

הן , ולוגים של עובדים המדורגים בדירוג הביוכימאים והמיקרובי, שעות העבודה במשך כל ימות השנה
 . שעות בשבוע40

 )8/סז(
 

31.175 
 פסיכולוגים

 . שעות בשבוע42הן , של פסיכולוגים המועסקים בבתי חולים, שעות העבודה במשך כל ימות השנה
 

31.176 
 עובדים סוציאליים

 שעות    42½ עובד , לרבות עובד אקדמאי בלתי כשיר העובד בטיפול ישיר, רעובד בטיפול ישי )א(
 ימים בשבוע במשרדים בהם נהו ג  6או ( ימים בשבוע 5 שעות במשך 39מתוכן יקדיש , בשבוע

יתר שעות העבודה יקדיש העובד  . לפי קביעת האחראי, לטיפול ישיר, ) ימים6שבוע עבודה בן 
 ;לפי בחירתו, מחוץ למקום עבודתו, ת עצמיותלקריאת חומר מקצועי והשתלמויו

 ;יחסית לחלקיות משרתו) א(חלות הוראות נסמן , המועסק במשרה חלקית, על עובד כאמור )ב(
 ;לפי מכסת השעות המלאה, לכל דבר ועניין, שכר שעה יחושב )ג(
, לא יוקטנו משום סיבה, לעיל) א(כאמור בנסמן , שעות העבודה שיקדיש עובד לטיפול ישיר )ד(

 . שנה12 ילדים עד גיל 2 או 8 אם עובדת לה ילד אחד עד גיל לרבות
 )6/נא(
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31.177 - 31.191
  זמני עבודה- 31פרק 

___________________________________________________________________________

31.177 
 רופאים

 ½41 ,יעמוד על חמישה ימי עבודה בשבוע, שבוע העבודה של רופא המועסק במשרה מלאה )א(
 ; שעות שבועיות בחישוב שנתי

הינם בהתאם , סידור עבודה גמיש ושבוע העבודה, מסגרת שעות העבודה היומית של רופא )ב(
 ).25.8.2011(א "ב באב התשע" מיום כההסכם הקיבוצילהוראות 

 ) )25.8.2011(א "ב באב הת ש ע" מיום כהסכם קיבוצי (
 )18/עב(

 
 ודה במשרה חלקית שעות עב- 31.18

 
31.181 

 ;שעות עבודתו של עובד המועסק במשרה חלקית יחושבו על בסיס שבועי )א(
עובד במשרה חלקית חייב לעבוד בכל שבוע מספר שעות השווה למספר השעות המתקבל  )ב(

אותן חייב לעובד , ממכפלת שיעור חלקיות משרתו במספר שעות העבודה השבועיות הרגילות
 . המועסק במשרה שלמהעובד באותו סוג עבודה

, שעות42  ½ משרה שבה שעות העבודה השבועיות הרגילות הוא 1/3-עובד המועסק ב: לדוגמה
     . שעותX 1/3  =¼ 14 ½ 42יעבוד בכל שבוע

 
31.182 

ייקבעו בכל , תחילתן וסופן, חלוקת שעות העבודה של עובד המועסק במשרה חלקית בין ימי השבוע
 .בהתאם לצורכי העבודה, בי אנושידי מנהל משא-מקרה על

 )64/נב(
 

31.183 
עובד המועסק במשרה חלקית אינו זכאי לקיצור יחסי נוסף של שעות העבודה עקב קיצור שעות 

 ).31.152האמור בפסקה זו אינו גורע מהאמור בפסקה (מסיבות אישיות או אחרות , העבודה בשבוע
 )25/סט(
 

31.184 
 בהתאם להוראות , בהם מועסקים העובדים במשרה שלמה במספר שעות קטן מן הרגיל, בימים )א(

מועסק עובד במשרה חלקית ,  באלהחול המועד וכיוצא, ערבי חגים ומועדים, 32.51סעיף 
 ;במספר שעות קטן ממספר השעות בהן הוא חייב כרגיל באותו יום

: לדוגמה(ל יוקטן באופן יחסי לשיעור חלקיות משרתו "מספר שעות העבודה של עובד כנ )ב(
יקוצר יום העבודה של , מועסקים העובדים במשרה שלמה ביום מסוים שעתיים פחות מהרגיל

 ).24.52ראה גם סעיף ) ( דקות40- משרה בבשלישושל עובד , בשעה אחתעובד בחצי משרה 
 

  שעות עבודה בשירותי הביטחון- 31.19
 

31.191 
 ;   שעות שבועיות במשך כל חודשי השנה 47 ½שעות העבודה בשירותי הביטחון הן לכל הפחות   )א(
 ;17:30 ועד השעה 08:00שעות משעה  9 ½ יום העבודה בשירותי הביטחון הוא לכל הפחות בן )ב(
לרבות , עובדי שירותי הביטחון נדרשים לעבודה מעבר לשעות העבודה הרגילות, על אף האמור )ג(

 אינן חלות  1951-א"התשי, דה ומנוחהחוק שעות עבווהוראות , מועד ומשמרות, בימי מנוחה
 ;   עליהם

באישור נציבות ,  לא יחולו בשירותי הביטחון ויחולו הסדרים ייחודיים31.15הוראות סעיף  )ד(
 .שירות המדינה

 )5/עא(
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  במנוחה שבועית ובשעות נוספותסקה איסור הע- 31.2
 

 במנוחה  סקה איסור הע31.21/  חלות 31.20
 איסור 31.23/  בלילה סקה הע31.22/ שבועית 
  בשעות נוספותהעסקה

 
  חלות- 31.20

 
31.201 

 .הוראות פרק משנה זה חלות על כל סוגי העובדים בשירות
 

  במנוחה שבועיתסקה איסור הע- 31.21
 

31.211 
אלא אם מדובר , יום השבת הוא יום שבתון בכל משרדי הממשלה ולא תבוצע בו כל פעילות )א(

  ; במקום או ביחידה הפועלים כל ימות השבוע
להלן בפרק משנה   (הכלכלהשר ידי -אלא אם הותרה על,  אסורה-העסקת עובד במנוחה שבועית  )ב(

  -" מנוחה שבועית", לעניין נסמן זה. )"השר" -זה 
 ;הכוללות בתוכן את יום השבת,  שעות רצופות לשבוע36 לפחות -לגבי יהודי  .1
הכוללות בתוכן את יום השבת או ,  שעות רצופות לשבוע36 לפחות -לגבי מי שאינו יהודי  .2

הכל לפי המקובל עליו כיום המנוחה  , את יום הראשון או את היום השישי בשבוע
 .השבועית שלו

 )7'  ס, 1951-א "הת שי, חוק  שעות עבוד ה ומנוחה(
 )12/סח(

 
31.212 
 .ביום מנוחה שבועי,  שנה18- עובד שגילו למטה מסיקאין להע

 ))א(21'  ס, 1953- ג"התשי,  חוק עבודת נוער(
 

31.213 
או משנודע , ן ומשעשתה כ,על כך לממונה עליהעובדת שהיא בחודש החמישי להריונה תודיע  )א(

 מהחודש החמישי תבמנוחה שבועיבשעות נוספות ו סיקהלא יע, על כך לממונה בדרך אחרת
,  חוק שעות עבודה ומנוחהפי  -אף אם היה רשאי או הותר לעשות זאת על, להריונה ואילך

כי אין , אם העובדת הודיעה לממונה עליה בכתב, הוא הדין לגבי עבודת לילה; 1951-א"התשי
 ;)33.351ראה פסקה (היא מסכימה לעבוד עבודת לילה  

 או תבשעות נוספו,  עובדת בהריוןסיקרשאי האחראי לאשר להע, )א(נסמןעל אף הוראות  )ב(
אם העובדת הסכימה לכך בכתב ומסרה אישור רפואי של רופא מומחה , במנוחה השבועית

ובכפו ף  ,  או במנוחה השבועיתבשעות נוספותסיקה כי אין מניעה להע, ביילוד ובגינוקולוגיה
 ;לתנאי האישור

או במנוחה השבועית אף אם היה רשאי או הות ר  , מעסיק לא יעסיק עובדת שילדה בעבודת לילה )ג(
במשך ארבעה חודשים מתום , 1951-א"התשי, חוק שעות עבודה ומנוחהפי -לו לעשות זאת על
הוראות נסמן זה לא יחולו על סוגי  ; אלא אם כן הסכימה העובדת לכך בכתב, חופשת הלידה

 ;)ג(31.222 עבודה כאמור בפסקה מקומות
 22:00הן בתחום השעות שבין , לפחות,  עבודה ששתי שעות ממנה-" עבודת לילה", בפסקה זו )ד(

 .06:00ובין 
  )10'  ס, 1954-ד " התשי,חוק עבודת נשים(
 )2/ עד(

 
  בלילההעסקה - 31.22

 
31.221 

  :בפסקה זו )א(
 לבין 18:00 שתים עשרה השעות שבין - שנה 16עובד שטרם מלאו לו עסקת  לעניין ה- "לילה"

 שתים עשרה - שנה 18 שנה אך טרם מלאו לו 16לעניין העבדת עובד שמלאו לו  ; למחרת06:00
 ; שלמחרת בכללן06:00 לבין 20:00שעות והשעות שבין 

31.201 - 31.221
  זמני עבודה- 31פרק 
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 .אלא אם נתן השר היתר לכך,  שנה בלילה18- עובד שגילו למטה מסיקאין להע )ב(
  )24'  ס, 1953-ג "התשי, חוק עבודות נוער(
 

 
31.222 

 תנאים להעסקת עובדת בלילה
 :בפסקה זו )א(

 ; שלמחרת בכללן06:00 לבין 24:00 אחת עשרה שעות והשעות שבין - "לילה"
 

 ; שלמחרת בכללן05:00 לבין 24:00 אחת עשרה שעות והשעות שבין - "לילה בחקלאות"
שאינה מסכימה לעבוד , רק משום שהודיעה עם קבלתה לעבודהשה לעבודה יאין לסרב לקבל א )ב(

 ;בלילה מטעמים משפחתיים
 :מקומות עבודה ותפקידים המפורטים להלן, לעיל לא יחולו על שירותים) ב(הוראות נסמן  )ג(

כשאין העבודה עבודת , בתפקידי הנהלה או בתפקיד הדורש מידה מיוחדת של אמון אישי .1
 ;כפיים

במוסדות החלמה ובמוסדות לטיפול בזקנים או ,  או בנכיםבמקום שמטפלים בחולים .2
 ;בילדים

 ;למעט הדפסת עיתונים, בעיתונות .3
 ;בעבודה הקשורה במישרין לטיפול בבעלי חיים .4
כשתנאי העבודה ונסיבותיה אינם מאפשרים לממונה על העובדת כל פיקוח על הזמן בו   .5

 .נעשית העבודה
 ) 2' ס, 1954 -  ד"תשיה, חוק עבודת נשים(

 
31.223 

בשירות  ,  עובדת בשירותי המכססקת  לא יחולו על העב31.222בפסקה ) ב(הוראות נסמן 
 :ובלבד שיקיימו תנאים כדלקמן, ידע כרכזת דיילת ממשרד התיירותוכן ב, המטאורולוגי

 ;בעת ההפסקה, סופק לעובדת מקום מתאים למנוחה )א(
 ;משקה חם, בעת ההפסקה, סופק לעובדת )ב(
אם אין אפשרות להסתייע באמצעי , סופק לעובדת אמצעי תחבורה למקום העבודה וממנו )ג(

 ;תחבורה אחרים
לת אם הסכימה העובדת זו, בין יום עבודה אחד למשנהו,  שעות לפחות12ניתנה הפסקה של  )ד(

 . שעות8-ובלבד שאינה קצרה מ,  שעות בין יום עבודה למשנהו12-בכתב להפסקה קצרה מ
,   ) תנאים לעבודת לילה(תקנות עב ודת נשים , 1955-ז"תש טה, )עבודת לילה בשירות המדינה(תקנות עבודה נשים (

 ) 1986-ו "התשמ
 )8/סב(

 
31.224 

לא  , רשאית להודיע בכתב, הנדרשת לעבוד בלילה, עובדת במקום עבודה בו לא עבדו קודם לכן בלילה
 .כי אין היא מסכימה לעבוד עבודת לילה, יאוחר משלושה ימים מיום הדרישה

 ) 4'  ס1954-ד "התשי, חוק עבודת נשים(
 

31.225 
 פסקה מבוטלת

 )2/עד(
 

  בשעות נוספותסקה איסור הע- 31.23
 

31.231 
 .ידי השר-אלא אם הותרה על,  עובד בשעות נוספות אסורההעסקת

 )6'  ס, 1951-א"הת שי, חוק שעות עבוד ה ומנוחה(
 

31.232 
 .31.131ות יותר ממספר השעות הנקוב בפסקה פ שנה בשעות נוס18- עובד שגילו למטה מסיקאין להע

 ))א(20'  ס, 1953-ג"הת שי, חוק עבודות הנוער(
 

31.221 - 31.232
  זמני עבודה- 31פרק 
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  ימי פגרה- 32 פרק
 זה מובאות הוראות בעניין היעדרויות  בפרק

,  ביום הבחירות, ביום העצמאות, בימי פגרה
בימי בחירה וכן הוראות בעניין ימים שבהם  

 .טן מספר שעות העבודהמוק

  ימי מועד- 32.1
 

/  מועדי ישראל 32.11/  חלות וכללים 32.10
 מועדי 32.13/  מועדי המוסלמים 32.12

 32.15/  מועדי הדרוזים 32.14/ הנוצרים 
 תשלום בעד ימי מועד

 
  חלות וכללים- 32.10

 
32.101 

 . חלות על כל סוגי העובדים בשירות32.14 - 32.11הוראות הסעיפים 
 

32.102 
 ;הם ימי המנוחה הקבועים במדינת ישראל, המפורטים בפרק משנה זה, שבת ומועדי ישראל )א(
 32.14 - 32.12כמפורט בסעיפים , לשאינם יהודים הזכות לקיים ימי מנוחה בשבתם וחגיהם )ב(

  :ובהתאם לאמור כדלהלן
  א ו  ,32.111-ו ) א(32.102 בפסקאות יהודים  הזכות לבחור  א ו בשבת ומועדי  ישראל כאמור  לשאינם .1

 המנ וח ה  יוםאו לק יים את ,  32.14 - 32.12כמפורט בסעיפים ,  מנוחה בשבתם וחגיהם ימילקיים
 על מנ ת וזאת , ל דת מסוימתללא החובה לבחור לפי מסלול ש, השבועי בנפרד מימי המועד

פי -שעל ו בימי המועד שלוהסוציאלית להיות בחברת משפחתו לממש את זכותלכל עו בד לאפשר 
   ;מסורת ישראלפי ל בוחר את  יו ם המנוחה השב ועי ואגם  כאש ר  ה, ודת

 עליו להעמיד את עצמו יהיה, פי דתו- עובד לממש את זכותו לקיום ימי המועד שעלבחר .2
 את יום המנוחה שיבחרוכך גם עובד . פי מסורת ישראל-ועד שעללעבודה בימי המ

 ימי השבוע בשאריהיה עליו להעמיד עצמו לעבודה , השבועי כיום שישי או ראשון
 והן הקבועכך שיהיה עליו לעבוד הן בתפקידו ). בהתאם למספר ימי העבודה שלו(

 צורכילפי , ובתחום הרחב של תפקיד, כולל עבודות מחוץ למשרד, בעבודות אחרות
 ולאייצא העובד לחופשה , היה ולא ניתן להעסיקו; ידי הממונה-העבודה כפי שייקבע על

 ;ינוכו ימים אלו ממכסת ימי החופשה העומדים לרשותו
 לבחור בימי המנוחה זכותו יודיע לו האחראי על , לעבודה עובד שאינו יהודיהתקבל .3

 .ר שבחרויסכם עמו את ההסד,  לעיל1והחגים כאמור בנסמן 
  ))א(18'  ס, 1948-ח "ה תש, פקודת סדרי הש לטון והמשפט (
 )12/עב(

 
  מועדי ישראל- 32.11

 
32.111 

 :העובדים חופשים מעבודתם בימי המועד הבאים
 ; ש ל ראש  השנה '  ויום ב'  יום א

 ; יום הכיפורים
 ;של סוכו ת'  יום א

 ; )ש מחת תורה(שמיני עצרת 
 ;ש ל פסח' ויום  ז'  יום א

 . יום שבועות
 )ל"הנ' ה ס, ל"הפקודה הנ(
 

32.112 
וא ם , נחשבת היעדרותו כחו פשת מנוחה, החל ביום שונה מן  המקובל, עובד קראי הנעדר מן העבודה  ביום מועד

 .  כחופשה ללא  משכורת-אין לזכות ו ימי  חופשת מנוחה  
 ).32.412פסקה ראה  (עובד זה רשאי  ל נצל בימי המועד שלו את  אחד מ ימי הבחירה או את שניהם  

 

32.101 - 32.112
  ימי פגרה- 32פרק 
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  מועדי המוסלמים- 32.12
 

32.121 
 : בימים הבאים32.11העובדים המוסלמים רשאים להחליף את ימי המועד הנזכרים בסעיף 

 ; שלושה ימים- עיד אל פיטר -חג הפסקת צום רמדאן 
 ; ארבעה ימים- עיד אל אדחא -רבן וחג הק

 ; יום אחד- מוחרם -ראשית השנה 
 . יום אחד- מולד אל נבי -הולדת הנביא 

 ) 1284'  ע, 1954-ד ''התש י ,356פ '' הודעה  על קביעת ימי מנוחה  לשאינם יהודים י;ל' 'הנ' ה ס, ל ''הפקודה הנ(
 

32.122 
, הנקבעים לפי ראיית מולד הירח ולא לפי חישוב אסטרונומי , 32.121ועדי החגים המפורטים בפסקה במ

עשויים לחול שינויים בגבולות של יום אחד ואפילו של יומיים מהתאריכים המפורטים בהודעת נציבות 
 .שירות המדינה המתפרסמת אחת לשנה

 .דויק של החגים הוא נשיא בית הדין המוסלמי או ממלא מקומוהמוסמך לקבוע את המועד המ
 )3/סא(
 

  מועדי הנוצרים- 32.13
 

32.131 
 :  בימים הבאים32.11העובדים הנוצרים רשאים להחליף את ימי המועד הנזכרים בסעיף 

)NEW YEAR( ראשית השנה 
)EPIPHANY( יום ההתגלות 
)GOOD FRIDAY( יום שישי לפני פסחא 
)EASTER SUNDAY( יום ראשון של פסחא 
)EASTER MONDAY ( יום שני של פסחא 
)ASCENSION DAY( עליית ישו השמימה 
)WHIT SUNDAY( יום ראשון של שבועות 
)WHIT MONDAY( יום שני של שבועות 
)CHRISTMAS( חג המולד 
)SECOND DAY CHRISTMAS( יום שני של חג המולד 

 )ל"ההודעה  הנ; ל"הנ' ה ס, ל"הפקודה הנ(
 

  מועדי הדרוזים- 32.14
 

32.141 
 : בימים הבאים32.11העובדים הדרוזים רשאים להחליף את ימי המועד הנזכרים בסעיף 

 ; ארבעה ימים-) יתרו(שועיב חג הנביא 
 ; ארבעה ימים-עיד אל אדחא 

 ; יום אחד-חג הנביא סבלאן 
 . יום אחד-) אליהו הנביא(ידר 'חג אלח

,   1981-א " התשמ, 2733פ "י וסף לעדה הדרוזיתהודעה על קביעת יום מנוחה נ; ל"ההודעה הנ; ל"הנ' הס, ל"הפקודה הנ(
 ) 2234' עמ

 
32.142 

, הנקבעים לפי ראיית מולד הירח ולא לפי חישוב אסטרונומי , 32.141במועדי החגים המפורטים בפסקה 
ציבות עשויים לחול שינויים בגבולות של יום אחד ואפילו של יומיים מהתאריכים המפורטים בהודעת נ

 .שירות המדינה המתפרסמת אחת לשנה
 .המוסמך לקבוע את המועד המדויק של החגים הוא נשיא בית הדין הדרוזי או ממלא מקומו

)3/סא(
  תשלום בעד ימי מועד- 32.15

 
32.151 

 .עובד מקבל את משכורתו הרגילה בעד ימי המועד בהם הוא חופשי מעבודתו
 

32.152 
 פסקה מבוטלת

 )19/שע(
 

32.121 - 32.152
  ימי פגרה- 32פרק 
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  יום העצמאות- 32.2
 

/   תאריך יום העצמאות 32.22/  שבתון 32.21
  תשלום בעד יום העצמאות32.23

 
  שבתון- 32.21

 
32.211 

 .וסדות הממשלהיום העצמאות הוא יום שבתון בכל מ
 ))ג (1'  ס, 1949-ט "הת ש, חוק יום העצמאות(
 

  תאריך יום העצמאות- 32.22
 

32.221 
 ' מוקדם יום העצמאות ליום ג, באייר בשבת' אולם אם חל יום ה, באייר' יום העצמאות הוא יום ה

באייר יחול ' אם יום ה, באייר' מוקדם יום העצמאות ליום ד, באייר ביום שישי' אם חל יום ה, באייר
 .באייר של אותה שנה' יוחג יום העצמאות ביום ו, ביום שני בשבוע

 ))ב(1' ס, ל"החוק הנ(
 )24/סד(
 

  תשלום בעד יום העצמאות- 32.23
 

32.231 
מקבלים את משכורתם הרגילה בעד יום ) פרט לעובדים הארעיים לסוגיהם(כל העובדים בשירות 

 .העצמאות
 

32.232 
; ת אם העסיקה אותו הממשלה מיד לפני יום זה ומיד אחריועובד ארעי זכאי לשכר בעד יום העצמאו

הוראה זו לא תחול על פועלי הבניין והעבודות הציבוריות ועל עובדים אחרים שהתשלום בעדם לקרן 
 .הביטוח כולל אף תשלום לימי מועד

 )29/נז(
 

32.211 - 32.232
  ימי פגרה- 32פרק 
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  יום הבחירות לכנסת- 32.3
 

 תשלום בעד יום  32.32/  שבתון 32.31
 תהבחירות לכנס

 
  שבתון- 32.31

 
32.311 

אך שירותי התחבורה ושאר השירותים הציבוריים פועלים בו , הוא יום שבתוןלכנסת יום בחירות 
 .כסדרם

 )10' ס, הכנסת: חוק יסוד(
 )13/סג(
 

  תשלום בעד יום הבחירות לכנסת- 32.32
 

32.321 
זכאי לקבל את שכרו הרגיל  , אשר שוחרר מן העבודה ביום הבחירות לכנסת, )למעט עובד ארעי(עובד 

ל שעה זכאי לקבלת חופשה של שעה תמורת כ, אם נדרש לעבוד ביום הבחירות לכנסת; בעד אותו יום
 .שבה נדרש לעבוד

 
32.322 

סמוך ) ובכללם ימי מנוחה שבועיים(רצופים לפחות ימים  14שהועסק , מאיזה סוג שהוא, עובד ארעי
אם נדר ש  ; זכאי לקבל את שכרו הרגיל בעד אותו יום, ליום הבחירות לכנסת ושלא עבד ביום הבחירות

בד ונוסף על כך הוא זכאי לחופשה של שעה הוא זכאי לקבל שכר בעד הזמן שבו ע, לעבוד באותו יום
 .תמורת כל שעה שבה נדרש לעבוד

 )136'  ס, 1969-ט " התשכ, ]נוסח משולב[חוק הבחירות לכנסת (
 

32.323 
סמוך לי ו ם  ) בכללם ימי חופשה שבועיים (רצופיםימים  14-עובד ארעי יומי שהועסק פחות מ )א(

אם נדרש לעבוד . אינו זכאי לשום תשלום בעד אותו יום, הבחירות ושלא עבד ביום הבחירות
 ;הוא זכאי לקבל שכר רגיל בעד הזמן שבו עבד, באותו יום

סמוך ליום ) בכללם ימי חופשה שבועיים( רצופים ימים 14-עובד ארעי חודשי שהועסק פחות מ )ב(
 .זכאי לקבל שכר בעד יום הבחירות, חירותהב
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  ימי בחירה- 32.4
 

/   ימי בחירה 32.41/  חלות והגדרות 32.40
 ימי  32.43/  דחיית קבלת יום בחירה 32.42

 הוראות  32.44/ בחירה לעובד בשכר סטודנטים 
 נוהל

 
  חלות והגדרות- 32.40

 
32.401 

 ; חלות על כל סוגי העובדים בשירות32.42 עד 32.41הוראות הסעיפים  )א(
 ;32.43ראה סעיף ) 24.15לפי סעיף (שכר סטודנטים בעל עובד  )ב(
ליט בפרקליטות המדינה או בפרקליטות  ומועסק כפרקמשרד המשפטיםפרקליט המשובץ בתקן  )ג(

רשם של בית משפט השלום או של בית הדין לעבודה וכן מפקח על רישום מקרקעי ן  , מחוז
 ).33.126ראה פסקה (אינם זכאים לימי בחירה , משרד המשפטיםב

 
32.402 
 :נה זהבפרק מש

"שנה" - . בדצמבר31 בינואר עד 1-פירושה מ
 )10/עא(
 

32.403 
זכאי במשך ששת חודשי עבודתו הראשונים ליום בחירה אחד לאחר שהשלים שלושה  , עובד חדש

 .ודשי עבודה רצופיםח
 

  ימי בחירה- 32.41
 

32.411 
 :במשך כל שנה בשניים מתוך הימים הבאים ולקבל משכורת בעדם, לפי בחירתו, עובד רשאי להיעדר

 

 :מועדי ישראל )א(
 ;צום גדליה 

 

 ;ערב יום הכיפורים 
 

 ;ערב חג הסוכות 
 

 ;הושענא רבה 
 

 ;)יום הקדיש לחללי השואה(צום עשרה בטבת 
 

 ;תענית אסתר 
 

 -ואם חל בשבת ) אדר שני בשנה מעוברת(ו באדר " ט-פירושו בירושלים 
עובד רשאי לקחת ; )אדר שני בשנה מעוברת(ד באדר " י-ביתר מקומות , למחרתו

ללא הבדל אם מקום , לפי בחירתו, ו באדר"ד באדר או בט"יום בחירה בפורים בי
 ;במקום אחרעבודתו או מקום מגוריו הוא בירושלים או 

 

 -פורים 

 ;כשחל ערב פסח בשבת, ג בניסן"פירושו גם י
 

 -  פסחערב
 ; של פסחשביעי ערב

 

 ;ב בניסן בשבת"כשחל כ, ג בניסן"פירושו גם כ
 

 -)  בניסןב"כ( המימונה חג
 

 

 ; בעומרג"ל

 
 

 ; חג השבועותערב
 ;ז בתמוז בשבת"כשחל י, ח בתמוז"פירושו גם י

 
  - בתמוז   ז" יצום

 ;תשעה באב בשבתכשחל , אב בעשרהפירושו גם 
 

 -  תשעה באב צום
 . ראש השנהערב 
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  :מועדי הנוצרים )ב(
  חגערב; ערב יום שישי לפני חג הפסחא ;ערב חג ההתגלות;  ערב ראשית השנה;ערב חג המולד

 .ערב שבועות; ערב עליית ישו השמיימה; יום הבשורה; הפסחא
 )19/שע(

 

  :מועדי המוסלמים )ג(
לילת אלאסרא (עליית הנביא השמיימה ; ערב יום הולדת הנביא; רית'ערב ראשית השנה ההג

 .) אלאדחאערב עיד(ערב חג הקורבן ; )ערב עיד אלפיטר(ערב חג הפסקת הצום  ;)'אלמעראגו
 

  :מועדי הדרוזים )ד(
ערב חג ; ערב חג הנביא סבלאן; )יתרו ( שועיבאנביה חגערב ; )אליהו הנביא(דר 'ערב חג אלח

 ).ערב עיד אלאדחא(הקורבן 
 )10/סח(

 

 רקסית'עדה הצה )ה(
 ). למאי בכל שנה21-ב(רקסית 'יום הזיכרון לעדה הצ

 )20/סח(
 העדה הקראית )ו(

 ביום  -בים בפסקה זו  במקום הימים הנקו-עובד קראי  רשאי לבחור ביום בחירה או בימי בחירה 
 .מועד אחד או בשני ימי מועד של הקראים

 מועדי העדה השומרונית )ז(
מועד החודש  ; חג השבועות; )חג המצות(שביעי של פסח ; חג הפסח; יום קורבן זבח פסח

ידי -במועדים שבהם הם נחגגים על,  כל אלה-שמיני עצרת ; חג הסוכות; יום הכיפורים; השביעי
 .תבני העדה השומרוני

 )א1תוספת , 1951-א "התשי, חוק חופשה שנת ית(
 )2/עד(

לכן ; נקבעים לפי ראיית מולד הירח ולא לפי חישוב אסטרונומי, )ד(-ו) ג(י הבחירה כאמור בנסמנים ימ
עשויים לחול שינויים בגבולות של יום אחד ואפילו של יומיים מהתאריכים המפורטים בהודעת נציבות 

 .שירות המדינה
למי או הדרוזי או ממלא המוסמך לקבוע את המועד המדויק של ימים אלה הוא נשיא בית הדין המוס

 .מקומו
 

 :ימי בחירה כלליים )ו (
 

 

 ;לאומי-יום האישה הבין
יוחג חג הסיגד ביום חמישי , ט בחשוון בשבת"חל כ

 ;שלפניו
 ))א(1'  ס, 2008-ח "ה תשס, חוק חג הסיגד(
 )24/סח(

 -)                        ט בחשוון"כ(חג הסיגד 

יקוים יום הזיכרון , ז בניסן ביום שישי בשבוע"חל כ
ז בניסן ביום "חל כ; ו בניסן של אותה שנה"בכ

ח בניסן של "ים יום הזיכרון בכיקו, ראשון בשבוע
 ;אותה שנה

 )1  ' ס,1959-ט "התשי,   הזיכרון לשואה ולגבורהיוםחוק (
 

 -) ז בניסן"כ(יום הזיכרון לשואה ולגבורה 
 

יקוים יום הזיכרון ביום , באייר בשישי בשבוע' חל ד
יקוים , חל בחמישי בשבוע; של אותה שנהבאייר ' ב

 חל ;באייר של אותה שנה' יום הזיכרון ביום ג
באייר ' יקוים יום הזיכרון ביום ה, בראשון בשבוע
 ;של אותה שנה

1 'ס, 1963-ג "ה תשכ, ל הזיכרון לחללי מערכות ישראיוםחוק (
 )24/דס( ))ב(
 

 יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל 
 -* ולחללי פעולות האיבה והטרור

 ;*יום הזיכרון האישי של קרוב משפחה שנפל במלחמות ישראל ופעולות האיבה והטרור
 

 ;יום ירושלים
 

 ;אחד במאי
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יקוים , חל התשעה במאי ביום שישי בשבוע
חל ; יום הניצחון ביום חמישי שלפניו

יחול יום הניצחון , התשעה במאי בשבת
 ;ביום ראשון שלאחריו

 ) 18.4.1996 מיום) 33/סט (764החלטת ממ שלה  (
 )21/סג(
 

 -) תשעה במאי(יום הניצחון על גרמניה הנאצית  

 ;בתמוז' כ 
 ;פתיחת שנת הלימודים במערכת החינוך 

 )27/שע(
 .אירועים אישיים 

 )6/עא(
 

של חלל ) אחים ואחיות, ילדים, בן זוג, הוריםי הור, הורים(עובד שהוא קרוב משפחה  ∗
חוק התגמולים כאמור ב" פגיעת איבה"עקב , שנפטר" נפגע"או של , במערכות ישראל

רשאי להיעדר מהעבודה ביום הזיכרון הכללי לחלל י  , 1970-ל"התש, לנפגעי  פעולת איבה
מים אלו י. יום הזיכרון האישיוגם ב, מערכות ישראל  ולחללי פעולת האיבה והטרור

 .)על חשבון המעסיק(חופשה בשכר  מי כיייחשבו
 ) 2.4.2000 מיום 1495החלטת  ממשלה ) (1994-ד"הת שנ, 1446פורסם בספר הח וקים (
 )10/עא(

 
32.412 

 פסקה מבוטלת
 )2/עד(
 

  דחיית קבלת יום בחירה- 32.42
 

32.421 
32.41אות סעיףפי הור-לא ניתנה לעובד בשנה מסוימת אפשרות להשתמש בזכותו לקבל ימי בחירה על

יהיה זכאי לקבל יום בחירה אחד או שני ימי בחירה בשנה , לרגל דרישות השירות, הכל לפי העניין, 
לא תינתן כל תמורה בחופשה ,  לזאתפרט. שלאחריה מלבד שני ימי הבחירה להם הוא זכאי באותה שנה
 .ל"פי הוראות הסעיף הנ-או בתשלום לעובד שלא השתמש בזכותו לקבל ימי בחירה על

 )48/סא(
 

  ימי בחירה לעובד בשכר סטודנטים- 32.43
 

32.431 
 פסקה מבוטלת

 
32.432 
 מבין ימי הבחירה בהם נעדר  בלבד בכל שנה זכאי לקבל שכר רק בעד יום בחירה אחדסטודנט
 .מהעבודה

 
32.433 

, לאחר שהשלים שלושה חודשי עבודה רצופים, שכר בעד יום בחירה אחד זכאי לקבל סטודנט )א(
בתקופת שירות , בתקופת חופשת מחלה, ובלבד שיום הבחירה אינו חל ביום מנוחה שבועי

 ;למעט חופשת מנוחה, ה מן העבודסטודנטמילואים או בכל תקופה אחרת בה נעדר ה
אם עבד בפועל או אם היה בחופשת מנוחה ביום , ל" זכאי לקבל שכר בעד יום בחירה כנסטודנט  )ב(

 .או ביום שאחריו, שלפני יום הבחירה
 

32.434 
 פסקה מבוטלת

 )15/שע(
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  הוראות נוהל- 32.44

 
32.441 

,  )2450מדף (  לחופשה הודעה על היעדרות טופס בקש החייב למלא ,  המבקש להיעדר ביום בחירהעובד 
 .לפחות שלושה ימים מראש

 
32.442 

מנהל , והוא יעביר אותו מיד למנהל היחידה בצירוף הערותיו, הטופס יוגש לממונה הישיר על העובד
 .פה-ההודעה תימסר בכתב או בעל. היחידה יודיע בהקדם לעובד אם אושרה היעדרותו או לא

 
32.443 

הנהלת יחידה . כפוף לדרישות השירות, 31.121שירותים המפורטים בפסקה ב, היעדר ביום בחירה
כי בקשה להיעדר ביום בחירה תוגש , רשאית לקבוע בהתחשבות בצורכי השירות, באותם שירותים

 .מוקדם יותר מאשר שלושה ימים מראש
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  ימים שבהם מוקטן מספר שעות העבודה- 32.5
 

 הימים שבהם  32.51/ ת והגדרות  חלו32.50
 תמורה  32.52/ מוקטן מספר שעות העבודה 

בעד עבודה בימים בהן מוקטן מספר שעות  
  צומות32.53/ העבודה 

 
  חלות והגדרות- 32.50

 
32.501 

 .הוראות פרק משנה זה חלות על כל סוגי העובדים בשירות
 

32.502 
 :בפרק משנה זה

ביתר   ;מחרתו, ואם חל יום זה בשבת) באדר שני בשנה מעוברת (ו באדר" ט- בירושלים  פורים )א(
  ;)באדר שני בשנה מעוברת(ד באדר " י-המקומות 

 זכאי לקיצור שעות העבודה )א(32.411עובד שלא ניצל יום בחירה בפורים בהתאם לפסקה 
 מקום עבודתו או מקום מגוריו ללא הבדל אם, לפי בחירתו, ו באדר"ד באדר או בט"י-בפורים ב

  ;הוא בירושלים או במקום אחר
 )20/שס(

 ;גם כשערב פסח חל בשבת, ג בניסן" פירושו י-ערב פסח  )ב(
לא יועסק עובד שחגיו מפורטים , 32.14 עד 32.11בימים שלפני ימי חג המפורטים בסעיפים  )ג(

  .אם לא נקבעה בהוראות כלשהן הוראה אחרת, שעות שבעיותר מ, ל"כנ
 ))ב (2'  ס, 1951-א"הת שי, חוק שעות עבוד ה ומנוחה (

 
  הימים שבהם מוקטן מספר שעות העבודה- 32.51

 
32.511 

יהודים שבחרו במועדים  א  לוכן של , בערבי חג של מועדי ישראל תיפסק עבודתם של יהודים )א(
 :כדלקמן, )ג(-ו) ב(32.102אלו כימי מנוחתם כאמור בפסקה 

 ;12:00 בשעה -בערב יום הכיפורים ובערב פסח  .1
 בשישי של פסח ובערב, בערב שמחת תורה, בערב סוכות, בערב ראש השנה .2

-בדים שישה ימים בשבוע אם חל ביום שישי לגבי עובדים העו (13:00 בשעה -שבועות 
 ;)12:30בשעה 

 ;13:00 בשעה - בערב יום העצמאות .3
 )9/עג(

 שישה דים לגבי עובדים העוב -חנוכה וביום פורים ' בא, בימי חול המועד של סוכות ופסח .4
; ))ב(31.111ראה פסקה  (12:30 בשעה -ואם חל ביום שישי , 14:00 בשעה -ימים בשבוע 

 .14:30 בשעה - ימים בשבוע חמישהלגבי עובדים העובדים 
,  32.14- ו32.13, 32.12 סעיפיםכמפורט ב, הנוצרים והדרוזים, בערבי חג של מועדי המוסלמים )ב(

בערב יום העצמאות תיפסק . 13:00תיפסק עבודתם של העובדים המקיימים מועדים אלה בשעה 
 ;13:00עבודתם בשעה 

 )12/עד(
 31.121בשירותים המפורטים בפסקה ) ב(-ו )א(את שעות העבודה בימים הנזכרים בנסמנים  )ג(

 ; המשרד הנוגע בדבריקבע האחראי של
 )16/סו(

ידי -לעיל יקבעו על) ב(-ו) א(שעות העבודה בשירותי הביטחון בימים הנזכרים בנסמנים  )ד(
 .באישור נציבות שירות המדינה, האחראי

 )5/עא(
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  תמורה בעד עבודה בימים בהן מוקטן מספר שעות העבודה- 32.52

 
32.521 

ר אולם לא יותר מאש, 32.511נדרש עובד לעבוד מספר שעות גדול ממספר השעות שנקבע בפסקה 
לא הייתה אפשרות  ; זכאי הוא לקבל תמורת ההפרש חופשת שעה תחת שעה, שעות העבודה הרגילות
 .ישולם לו בעד זמן העבודה העודף, לתת לו חופשה כזאת

 
  צומות- 32.53

 
32.531 

 לאשר , פי המלצת הממונה הישיר-על, מנהל משאבי אנוש במשרד וביחידות הסמך רשאי )א(
 ;לעובד 

עשרה , צום גדליה: הוא צם באחד או יותר מחמשת הצומות הבאיםיהודי המצהיר ש .1
לאחר לעבודה בשעתיים או לסיים את , ז בתמוז ותשעה באב"י, תענית אסתר, בטבת

העובד יגיש את ; העבודה שעתיים לפני הזמן וזאת בתנאי שצורכי העבודה מאפשרים זאת
 ;שבועיים לפני יום הצום, התצהיר באמצעות הממונה הישיר

 )11/נח(
או לסיים את העבודה שעתיי ם  , לאחר לעבודה בשעתיים, מוסלמי הצם בחודש הרמדאן .2

בקשה ; לפני הזמן במשך כל חודש הרמדאן וזאת בתנאי שצורכי העבודה מאפשרים זאת
שבועיים לפני תחילת חודש , אמצעות הממונה הישיריגיש העובד ב, לאישור כאמור

 ;הרמדאן
 )64/נב(

לסיים את העבודה שעתיים לפנ י , "עושר-אל"דרוזי המצהיר שהוא משתתף בתפילות ה .3
וזאת בתנאי שצורכי העבודה מאפשרים , הזמן במשך עשרת הימים שלפני חג אלאדחא

שבועיים לפני תחילת , שיריגיש העובד באמצעות הממונה הי, בקשה לאישור כאמור. זאת
 ;"עושר-אל"תפילות ה

 )3/סד(
אין לנכות משכרו . יראו אותו כמי שמילא את מכסת עבודתו, ל שאושרה יציאתו כאמור"עובד כנ )ב(

 ; כן לא יהא עליו להשלים שעות אלו,אין להפחית ימים ממכסת חופשתו השנתית, עקב יציאתו
,  באופן יחסי לשיעור  חלקיות משרתו, לעובד במשרה חלקית ניתן לאשר סיום עבודתו לפני הזמן )ג(

 .31.184לפי הדוגמא בפסקה 
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  חופשות- 33 פרק
 זה מובאות הוראות בעניין חופשת  בפרק
ן  היעדר לרגל הריו, חופשת מחלה, מנוחה
חופשת אבל  , חופשה ללא משכורת, ולידה

 .והיעדר לרגל תאונה בעבודה

  חופשת מנוחה- 33.1
 

 חישוב  33.11/ הגדרות וכללים ,  חלות33.10
תקופות שירות לצורך קביעת מכסת ימי חופשת  

/   מכסות ימי חופשת מנוחה 33.12/ מנוחה 
 חובת יציאה לחופשה וזכות צבירת 33.13

 מנוחה לעובדים  חופשת33.14/ חופשה 
 סדרי יציאה  33.15/ לארץ -המועסקים בחוץ
 מנוחה  פשת הפסקת חו33.16/ לחופשת מנוחה 

 חופשת מנוחה בזמן פרישה מן השירות  33.17/ 
 חופשת  33.19/  פדיון חופשת מנוחה 33.18/ 

 פי חוזה מיוחד-מנוחה לעובד המועסק על
 

 הגדרות וכללים,  חלות- 33.10
 

33.101 
פי חוזה - על עובד על. חלות על כל סוגי העובדים בשירות33.18 עד 33.10סעיפים הוראות ה )א(

 ;33.19מיוחד חלות הוראות סעיף 
 ;53.18- ו53.17לארץ ראה סעיפים -על חופשת מנוחה בתקופת השתלמות בארץ ובחוץ )ב(
 זכאי לקבל ,עובד שנפסל לשירות מטעמי בריאות ונקבעו לו אחוזי נכות והוא מנצל ימי מחלה )ג(

ימי חופשה עבור כל התקופה בה הוא שוהה בחופשת מחלה לאחר פסילתו לשירות וטרם 
 ;33.209פרישתו כאמור בפסקה 

משכורת אינה נחשבת כתקופת שירות לצורך צבירת מספר ימי חופשת תקופת חופשה ללא  )ד(
 .18.5%גם אם העובד רכש  זאת לגמלאות ולפיצויי פיטורין  ושולמו , המנוחה וחופשת המחלה

 
33.102 

 . שאחריודצמבר ב31-מסתיימת בינואר ו ב1-עובד זכאי לחופשת מנוחה לפי שנה המתחילה ב
 ) 1'  ס, 1951-א "התשי, חוק חופשה שנת ית(
 )9/סה(
 

33.103 
 ;מכסת ימי חופשת מנוחה של עובד מחושבת על בסיס ימי עבודה ולא ימי לוח )א(
 .ודה ימי עב- "ימי חופשה: "בפרק משנה זה )ב(
 

33.104 
 .חופשת מנוחה ניתנת לשם נופש ואסור לעובד לעבוד בשכר בימי חופשתו

 )12' ס, ל"החוק הנ(
 

33.105 
לא יצא לחופשה  בעד ימי חופשה זכאי עובד למשכורת שהיה מקבל בעד אותו פרק זמן אילו )א(

 ;והוסיף לעבוד
 .27.79 ראה סעיף -לום שכר עידוד בתקופת חופשת מנוחה על תש )ב(

 ))ב(, )א(10' ס, ל"החוק הנ(
 

33.106 
חופשת מנוחה בעת  למעט חישוב מכסת, תקופת חופשת מנוחה נחשבת כתקופת שירות לכל דבר

 .)33.112ראה גם פסקה  (פרישה מן השירות
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33.107 
הבראה ונופש בהתאם  קצובת, זכאי לקבל פעם אחת בכל שנה, עובד אשר יצא לחופשת מנוחה

 .28.2להוראות פרק משנה 
 

  חישוב תקופות שירות לצורך קביעת מכסת ימי חופשת מנוחה- 33.11
 

33.111 
 :ורך חישוב מכסת ימי חופשת מנוחה מובאות בחשבון התקופות הבאותלצ

 ;כל תקופת שירו ת רצוף של העו בד באיזו דרגה   שהיא )א(
 ; אשר  שמ ורה לעובד  זכות  לחזור  לשירות   המדינה אחריה, ל"תקופת שירות ב צה )ב(
 ;תקופת שירות ב צבא הקבע ממנה הועבר עובד ל שירות א ו שחלה  מיד לפני קבלת העובד לשירות  )ג(
 ;11.63פי סעיף -ממנה הועבר לשיר ות  על,  ופת שירות ש ל עובד כשוטר  או כסוהרתק )ד(
אם הכיר  נציב שירו ת   , )85.151כפי שהוא מוגדר  בפסקה (כל תקופת עבודתו של עובד במוסד מוכר  )ה(

נוסח   [ ) גמלאו ת(חוק שיר ות  המדינה  ל כשי רות  לענ יין"המדינה בתקופת שיר ותו  של  ה עובד במוסד הנ
 ; 1970-ל" תשה, ]משולב

 . שקדמה ללא הפסקה להעברתו למעמד קבוע או זמני, כל תקופת שירו ת של עובד במעמד ארעי )ו(
 

33.112 
המנוחה למעט חופשה  פשתתקופות חופשת מנוחה מובאות בחשבון לצורך חישוב מכסת ימי חו

 .33.188- ו33.185ות אפסקבו, 33.17פי סעיף -הניתנת בזמן פרישה מן השירות על
 

  מכסות ימי חופשת מנוחה- 33.12
 

33.120 
בשירות במשך השנה  עובד שהיהמכסות ימי חופשת המנוחה הנקובות בסעיף זה חלות על  )א(

תאונת , היעדרות בגין שירות מילואים לרבות תקופות, ושולמה לו משכורת בעד כל השנה
עובד הנמצא , המוסד לביטוח לאומיקיבל העובד תשלום מאת   חופשת לידה בעדן,עבודה

שלוחה של המדינה  ידי-לוכן העסקה ע) ב(33.338בחופשת לידה ללא משכורת כאמור בפסקה 
 . לארץ במעמד של עובד מקומי-בחוץ

חופשת מחלה ללא  לרבות( סיבה שהיא כלתקופה בה היה עובד בחופשה ללא משכורת מ
 .אינה נחשבת כתקופת שירות לצורך חישוב ימי החופשה) משכורת

 )11/עא(
שהיה בחופשה   ולמי, על מכסת ימי חופשת מנוחה למי שלא היה בשירות במשך כל השנה .1

  ;33.128 ראה פסקה -ללא משכורת חלק מהשנה 
 ;26.27  ראה סעיף- משפט או בבית דין על חופשת מנוחה בשל מתן עדות בבית .2
 ; 26.44 ראה סעיף -על חופשה מיוחדת למי שהעתיק את מקום מגוריו  .3
  ;27.2 ראה פרק משנה -מורת עבודה בשעות נוספות תעל חופשה  .4
  ;27.6פרק משנה  ראה -על חופשה תמורת עבודה במשמרות  .5
 ;46.36 ראה סעיף -על חופשת מנוחה בתקופת השעיה של עובד  .6
 ראה  - לארץ-על חופשת מנוחה בתקופת השתלמות בארץ ובתקופת השתלמות בחוץ .7

 ;53.18-ו 53.17סעיפים 
 .27.64 ראה סעיף -ום מענק משמרות בעת חופשת מנוחה על תשל .8

עובד מתוך השירות ימשיך ויקבל את מכסת ימי החופשה בהתאם לוותקו ולמספר ימי עבודתו   )ב(
לרבות התמחות ועבודה (גם מקום בו הועבר או נבחר למשרה אחרת בשירות המדינה , כאמור

  ;)כעובד מקומי ישראלי
 )21/סח(

. עובד זכאי למכסת החופשה הגבוהה ביותר המגיעה לו בהתאם לאחת ההוראות שבסעיף זה )ג(
 :לדוגמה

  : ימיםשישהבמשרדים בהם נהוג שבוע עבודה בן  .1
  ימי26-בדירוג המינהלי זכאי משנת שירותו השישית ואילך ל 12 הגעובד המדורג בדר

 ;33.121כאמור בפסקה , חופשה לשנה
  : ימיםחמישהבמשרדים בהם נהוג שבוע עבודה בן  .2

  ימי22-בדירוג המינהלי זכאי משנת שירותו השישית ואילך ל 12 העובד המדורג בדרג
 .33.121 קהכאמור בפס, חופשה לשנה

33.107 - 33.120
  חופשות- 33פרק 

___________________________________________________________________________

https://www.prisha.co.il/



לארץ לרגל עבודתו לתקופה קצרה זכאי לשני ימי מנוחה בשבוע לאחר -עובד השוהה בחוץ )ד(
  ימי עבודה חמישהלפי (ממנו ים שמילא את מכסת השעות השבועיות של הימים והשעות הנדרש

 עד שני ימי מנוחה  יהא זכאי לפיצוי של,אם עבד העובד בימי המנוחה או בחלק מהם. )בשבוע
 .הוראה זו מתייחסת לעבודה בימי המנוחה השבועיים ולא בשהות בטיסה באותם ימים .בהתאם

 )23/נד(
 

33.121 
ראה גם  (הן כדלקמן , מכסות ימי חופשת המנוחה לכל שנה לעובד המועסק במשרה מלאה )א(

 ):33.127 עד 33.122 ותאפסק
 :  ימיםשישהבמשרדים בהם נהוג שבוע עבודה בן  .1

 מספר ימי חופשת מנוחה בכל שנת שירות                                                 

 תשיעית
 ואילך

 שנה
שמינית

 שנה
שביעית

 שנה
שישית

 שנה
חמישית

 שנה
רביעית

 שנה
 שלישית

ה שנ
 שניה

 שנה
 ראשונה

 הדרגה
 בדירוג
*המינהלי

26 26 26 26 19 19 19 19 19 12 
26 26 26 26 26 26 26 26 26 13 

 ומעלה
 למטה 16 16 16 16 - - - - -

 18מגיל 
 :  ימיםחמישהבמשרדים בהם נהוג שבוע עבודה בן  .2

  בכל שנת שירותת מנוחהמספר ימי חופש                                              

 יעיתתש
 ואילך

 שנה
שמינית

 שנה
שביעית

 שנה
שישית

 שנה
חמישית

 שנה
רביעית

 שנה
 שלישית

ה שנ
 שניה

 שנה
 ראשונה

 הדרגה
 בדירוג
*המינהלי

22 22 22 22 16 16 16 16 16 12 
22 22 22 22 22 22 22 22 22 13 

 ומעלה
 למטה 14 14 14 14 - - - - -

 18מגיל 
 ) )א(7'  ס, 1953-ג"ת שיה, חוק עבודת הנוער; 1' ס, ל"וק הנהח(

 .01.111כאמור בפסקה , לרבות דרגה מקבילה בדירוגים המקצועיים*
 בפועל פחותה עובד המועסק במשרה מלאה אשר מכסת ימי העבודה השבועיים בהם הוא עובד )ב(

 :תחושב מכסת ימי חופשת המנוחה השנתית לפי הנוסחה הבאה,  ימיםשישהמ
 : ימיםשישהבמשרדים בהם נהוג שבוע עבודה בן  .1

   מכסה שנתית Xימי עבודה בפועל 
 המכסה החדשה = -------------------------------- 

                         6    
 : ימיםחמישהדה בן במשרדים בהם נהוג שבוע עבו .2

   מכסה שנתית X ימי עבודה בפועל 
 המכסה החדשה =  -------------------------------- 

                             5    
חופשה שלמה לפי   זכאי למכסת,  יום לפחות במשך שנה אחת200ל שעבד בפועל "עובד כנ
 .החוק
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תחושב , מימי העבודה בד מספר ימים בשבוע או העובד בחלקעובד המועסק במשרה חלקית העו )ג(

 :הבאה מכסת ימי חופשת המנוחה השנתית לפי הנוסחה
 : ימיםשישהבמשרדים בהם נהוג שבוע עבודה בן  .1

מכסה שנתית Xימי עבודה בפועל בשבוע    
 המכסה החדשה =  ----------------------------------- 

                         6    
 :ימיםחמישה במשרדים בהם נהוג שבוע עבודה בן  .2

מכסה שנתית Xימי עבודה בפועל בשבוע    
 המכסה החדשה  =  -----------------------------------

                        5    
העובד מהעבודה בימים  תיעשה רק בהיעדרות, )לפי הנוסחה לעיל(חיוב מכסת ימי החופשה 

 .חייב לעבוד בהתאם למוסכםבהם הוא 
 
 :להלן דוגמות )ד(

העובד בימים א עד ה ,  ימיםשישהבמשרד בו נהוג שבוע עבודה בן , 14עובד בדרגה  .1
 :מכסת חופשתו השנתית תהיה, במשרה מלאה) חמישה ימים בשבוע(

   )מכסה לפי הטבלה (X 26 )ימי עבודה בפועל (5
ימים  21 2/3 = ------------------------------------------ 

                               6    
העובד מהעבודה   תיעשה רק בהיעדרות, )לפי הנוסחה לעיל(חיוב מכסת ימי חופשה 

 .בימים א עד ה
העובד  בימים א ע ד ד ,  ימיםחמישהבמשרד בו נהוג שבוע עבודה בן , 14עובד בדרגה  .2

 : השנתית תהיהמכסת חופשתו, במשרה מלאה)  ימים בשבועארבעה(
   )מכסה לפי הטבלה (X 22 )ימי עבודה בפועל (4

ימים  17 2/3 =  ------------------------------------------
                                5    

 .בימים א עד ד חיוב ימי מכסת החופשה תיעשה רק בהיעדרות העובד מהעבודה
 שלוש בעל ותק של ,  ימיםשישהבוע עבודה בן  במשרדים בהם נהוג ש12עובד בדרגה  .3

מכסת חופשתו השנתית , ) ימים בשבועשלושה( ה , ג,שנים העובד חצי משרה בימים א
 :תהיה

   )מכסה לפי טבלה (X 19) ימי עבודה בפועל (3
 ימים  9.5 =  ------------------------------------------- 

                                6    
 . ה, ג,בימים א חיוב ימי מכסת החופשה תיעשה רק בהיעדרות העובד מהעבודה

 שלוש בעל ותק של ,  ימיםחמישה במשרדים בהם נהוג שבוע עבודה בן 12עובד בדרגה  .4
מכסת חופשתו השנתי ת  , )ימים בשבועשלושה ( ה , ג,העובד חצי משרה בימים א, שנים
 :תהיה

 
   ) לפי טבלהמכסה (X 16) ימי עבודה בפועל (3
 ימים  9 2/3 = ------------------------------------------- 

                                5    
  . ה, ג,בימים א חיוב ימי מכסת החופשה תיעשה רק בהיעדרות העובד מהעבודה    
 )29/נז    (
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  ).ב(33.120 בפסקה  ימי חופשה בשנה בכפוף לאמור13-מתמחה במשפטים זכאי ל )ה(
  ) 21/סח(

 
33.122 

-ד"התשכ, )חופשה מוארכת(חופשה שנתית למרות האמור לעיל זכאים העובדים המפורטים בתקנות 
 ימי ם  שישהבמשרד בו נהוג שבוע עבודה בן ,  יום לפחות בכל שנה19לחופשה של ) 2 ,' ת1963

 . ימיםחמישהבמשרד בו נהוג שבוע עבודה בן ,  יום16ולחופשה של 
 רצופות באחת מן העבודות או התהליכים  יום לפחות בשנה אחת או בשתי שנים150עובד שעבד 

 .ל"הנהמפורטים בתקנות 
 

33.123 
,  ימיםשישהעבודה בן  המועסקים בשבוע, זכאים העובדים המפורטים להלן, למרות האמור לעיל

העובדים  , המרפאים בעיסוק, הפיזיותרפיסטים, האחים:  ימי עבודה בכל שנה26לחופשה של 
, הרוקחים הביוכימאים והמיקרוביולוגים, הרופאים הווטרינרים, ופאיםהר, הפסיכולוגים, הסוציאליים

 .החטיבה הפארה רפואית
 .עבודה בכל שנה  ימי22 ימים זכאים לחופשה של חמישהל המועסקים בשבוע עבודה בן "עובדים כנ

 
33.124 

 : ימי עבודה בכל שנה36למרות האמור לעיל זכאי עובד לחופשה של  )א(
,  כלבורנט, כאח, חות בשנה אחת או בשתי שנים רצופות כרופא יום לפ200אם עבדו  .1

במרפאה או , במוסד, כעובד סוציאלי או כעובד ניקיון בבית חולים, כמרפא בעיסוק
הבא , וכן כעובד ניקיון במוסדות האמורים, במעבדה המיוחדים לחולי שחפת או צרעת

 ;או עם חומרי הפרשה של חולים, במגע עם חולים
 )18/שע(

, עובד הנמצא לרגל עבודתו בתחום השפעת קרינה מיוננת במקום עבודה שאינו מבוקר .2
 ;1963-ד"תשכה, )חופשה מוארכת(חופשה שנתית כמפורט בתקנות 

 .עובד המדורג בדירוג הרנטגנאים .3
 )4, 3'  ת, ל"התקנות הנ(

 רופאים תחת קרינה מייננת )ב(
ות להלן יהיו  בהתאם לרשימת המקצוע, רופאים בבתי חולים החשופים לקרינה מייננת .1

ואשר יינתנו רק  ) שאינם ניתנים לצבירה( ימי חופשה בלבד 10זכאים לתוספת שנתית של 
לא . לפחות מחצית מימי החופשה השנתית לה הוא זכאי, באותה שנה, אם ניצל הרופא

למען הסר . ידי הרופא כאמור-בעד ימי החופשה שלא נוצלו על) פדיון(ניתן לקבל פיצוי 
 ;אות להגדלת מכסת ימי הבראהלא תהיה זכ, ספק

 : לעיל תתקיים בכפוף לתנאים המצטברים הבאים1הזכאות כאמור בנסמן  .2
 ;ידי אחראי בטיחות הקרינה המוסדי-לרופא הונפק תג קרינה אישי על )א
 ; חודשים בכל שנת עבודה6הרופא נחשף לקרינה מייננת במהלך  )ב
 ;הבטיחות בעבודהפי תקנות -הרופא מבצע בדיקות קרינה תקופתיות כנדרש על )ג
 :להלן רשימת המקצועות )ד

 ;רופאי רפואה גרעינית .1
 ;רופאים אורטופדים מנתחים .2
 ;רופאי כירורגיית כלי דם .3
 ;רופאים אורולוגים .4
 ;רופאים אלקטרופיזיולוגיים .5
 ;רופאים מרדימים .6
 ;רופאי ריאות .7
 ;ERCPרופאים גסטרואנטרולוגים המבצעים בדיקות  .8
 ;רופאים נוירוכירורגים .9

 .תרים במקצועות שונים לסוגיהםרופאים מצנ .10
לא יהיו זכאים לכפל זכות מכוח , לעיל) ד2הרופאים המנויים על רשימת המקצועות בנסמן  .3

 ;נסמן זה
ה   " מיום  כהסכם קיבוצי(. יום32לעיל תעמוד על ) ב(מכסת ימי חופשה השנתית כאמור בנסמן  .4

 )18/עב))(25.8.2011(א "באב התש ע
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 חים החשופים לקרינה מייננתא )ג(
יהיו , וח בבתי חולים במשרה מלאההמשובצים בחדרי נית, אחים החשופים לקרינה מייננת .1

ואשר יינתנו רק  ) שאינם ניתנים לצבירה( ימי חופשה בלבד 10זכאים לתוספת שנתית של 
לא . לפחות מחצית מימי החופשה השנתית לה הוא זכאי,  הקודמת בשנה, אם ניצל האח

שלא  , בגין החשיפה לקרינה המייננת, בעד ימי החופשה הנוספים) פדיון(ניתן לקבל פיצוי 
 ;מכסת ימי הבראה לא תהיה זכאות להגדלת, למען הסר ספק. נוצלו על ידי האח כאמור

 : לעיל תתקיים בכפוף לתנאים המצטברים הבאים1הזכאות כאמור בנסמן  .2
 ; האח משובץ בחדר ניתוח )א
 ; לאח הונפק תג קרינה אישי על ידי אחראי בטיחות הקרינה המוסדי )ב
 ; חודשים בכל שנת עבודה6   האח נחשף לקרינה מייננת במהלך )ג
 .פי תקנות הבטיחות בעבודה-  האח מבצע בדיקות קרינה תקופתיות כנדרש על )ד

מכסת ימי החופשה לאחר , אחים החשופים לקרינה מייננת ומועסקים במשרה חלקית .3
בהשוואה למכסות להן היו זכאים אילו היו , ההגדלה תחושב באופן יחסי לחלקיות משרתם

 .המועסקים במשרה מלא
   )7' ס,  ) 15.1.2013(ג "בשב ט הת ש ע'  דמיום הסכם קיבוצי(
 )13/עג(

 
33.125 

 :זכאי לחופשה כדלקמן, 50עובד אשר הגיע לגיל , למרות האמור לעיל
 ; ימים בשבועשישהם לשנה לפחות במשרדים בהם מועסקים העובדים  ימי26 )א(
 . ימים בשבועחמישה ימים לשנה לפחות במשרדים בהם מועסקים העובדים 22 )ב(

א ו ,  )במשרדים בהם מועסקים העובדים שישה ימים בשבוע(עובד המועסק פחות משישה ימים בשבוע 
זכאי  , )ים העובדים חמישה ימים בשבועבמשרדים מועסק(עובד המועסק פחות מחמישה ימים בשבוע 

 .)ג(-ו) ב (33.121לחופשה לפי הוראות  בפסקה 
 )39/נא(
 

33.126 
 ומועסק משרד המשפטיםפרקליט המשובץ בתקן , 33.125 עד 33.123ות אלמרות האמור בפסק

רשם בבית משפט השלום או  , )"פרקליט" -להלן (, כפרקליט בפרקליטות המדינה או בפרקליטות מחוז
זכאים  ) "רשם או מפקח" -להלן  (משרד המשפטיםבבית דין לעבודה וכן מפקח על רישום מקרקעין ב

  :לחופשת מנוחה כמפורט להלן
 :  ימיםשישהבמשרדים בהם נהוג שבוע עבודה בן  )א(
 

 פרקליט                                                           
 חופשת מנוחה  ימים בשנה30

הקיץ של בתי   ימים בפגרת20ייב פרקליט לנצל מדי שנה מהם ח 
 .המשפט

. ימי חופשה שנתית75  הימים הנותרים ניתנים לצבירה עד למרב של10

 .א

  ימים בשנה12
 
 

  ימים בשנה42

 חופשה ארעית
שלושה ואיננה   חופשה זו תנוצל מדי פעם בקבוצות של יומיים או 

 .ניתנת לצבירה משנה לשנה
 חופשה שנתית לפרקליטסך הכל ימי 

 .ב

 ימי בחירה
האמורים בנסמן ב   ימי חופשה הארעית. פרקליט אינו זכאי לימי בחירה 

 .לעיל ניתנים במקום ימי בחירה

  .ג

 .ד ).1.4.1984(ד "התשמ' ח באדר ב"תחולת טור זה מיום כ: תחולה
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 ם או מפקחרש                                                    

 חופשת מנוחה  ימים בשנה28
הקיץ של בתי    ימים בפגרת10מהם חייב רשם או מפקח לנצל מדי שנה  

 .המשפט
. ימי חופשה שנתית75 הימים הנותרים ניתנים לצבירה עד למרב של 18

 .א

  ימים בשנה6
 
 

  ימים בשנה34

 חופשה ארעית
ושה ואיננה  של חופשה זו תנוצל מדי פעם בקבוצות של יומיים או 

 .ניתנת לצבירה משנה לשנה
 סך הכל ימי חופשה שנתית לרשם או למפקח

 .ב

 ימי בחירה 
הארעית האמורים  ימי חופשה. רשם או מפקח אינו זכאי לימי בחירה 

 .בנסמן ב לעיל ניתנים במקום ימי בחירה
 

 .ג

 .ד ).10.2.1988(ח "ב בשבט התשמ"תחולת טור זה מיום כ: תחולה 
 
 : ימיםחמישהמשרדים בהם נהוג שבוע עבודה בן ב)   ב(

 פרקליט                                                              
 חופשת מנוחה  ימים בשנה25

הקיץ של בתי   ימים בפגרת17מהם חייב פרקליט לנצל מדי שנה 
 .המשפט

 .יתימי חופשה שנת 63 הימים הנותרים ניתנים לצבירה עד למרב של 8

 .א

   ימים בשנה10
 

  ימים  בשנה35
 

 חופשה ארעית
או שלושה ואיננה ניתנת  חופשה זו תנוצל מדי פעם בקבוצות של יומיים 

 .לצבירה משנה לשנה
                                                        סך הכל ימי חופשה שנתית לפרקליט

 .ב

 ימי בחירה 
ימי חופשה הארעית האמורים בנסמן ב . פרקליט אינו זכאי לימי בחירה
 .לעיל ניתנים במקום ימי בחירה

 .ג

 
 רשם או מפקח                                                      

  ימים בשנה24
 

 חופשת מנוחה
רת הקיץ של בתי בפג  ימים10מהם חייב רשם או מפקח לנצל מדי שנה 

 .המשפט
 . ימי חופשה שנתית63  הימים הנותרים ניתנים לצבירה עד למרב של14

 .א

  ימים בשנה5
 

  ימים בשנה29
 

 חופשה ארעית
או שלושה ואיננה ניתנת  חופשה זו תנוצל מדי פעם בקבוצות של יומיים

 .לצבירה משנה לשנה
 סך הכל ימי חופשה שנתית לרשם או למפקח

 .ב

 ירהימי בח 
הארעית האמורים  ימי חופשה. רשם או מפקח אינו זכאי לימי בחירה

 .ימי בחירה בנסמן ב לעיל ניתנים במקום

 .ג

  .נסמן מבוטל) ג(
 )21/סח(      
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33.127 
 ובשל כך 50הגיע לגיל  או, עובד שהועלה בדרגה במשך שנה או סיים מספר מסוים של שנות שירות

במעמד המזכה , יקבל בעד כל אחת מתקופות שירותו באותה שנה, הוא זכאי למכסת חופשה מוגדלת
 כיחס ,מספר ימי חופשה שיחסם אל המכסה השלמה באותו מעמד, אותו לחופשה במכסה מסוימת

 :לדוגמה. 365מספר הימים בהם שירת באותו מעמד אל 
 ימי חופשה לשנה בהתאם  19- ימים עובד הזכאי לשישהבמשרד בו נהוג שבוע עבודה בן  )א(

עובד זה היה זכאי  למכסה של .  של אותה שנה במאי1- ב50הגיע לגיל , לדרגתו ולוותקו בשירות
וב ימי החופשה לעובד זה באותה שנה חיש.  ואילךמאי ב1- ימי חופשה בעד התקופה שמ26

 :יהיה כלהלן
 

   :אפריל ב30 עד ינואר ב1-בעד התקופה מ  
             6.24 = 365) : 19X120(; 

 :דצמבר ב31עד מאי  ב1-בעד התקופה מ 
             17.45 = 365) : 26X245(; 

 . ימים23.69כל הבסך                   
 

 ימי חופשה לשנה בהתאם  16-עובד הזכאי ל,  ימיםחמישהדה בן במשרד בו נהוג שבוע עבו )ב(
עובד זה יהיה זכאי למכסה של  .  של אותה שנהמאי ב1- ב50הגיע לגיל , תקו בשירותוולו לדרגתו

חישוב ימי החופשה של עובד זה באותה שנה .  ואילךמאי ב1-בעד תקופה שמ,  חופשה ימי22
 :יהיה כלהלן

 
 : באפריל30ד  עינואר ב1-בעד התקופה מ 

            5.26 = 365) : 16X120(; 
 :דצמבר ב31 עד מאי ב1-בעד התקופה מ

            14.76 = 365) : 22X245(; 
 . ימים20כל הבסך                  

 )9/סה(
 

33.128 
 :ו בפסקה ז

כאמור , לרבות תקופות היעדרות, פירושו תקופה בה היה העובד בשירות
  ;33.120בפסקה 

 

-   קשר משפטי בין "
 "העובד והמדינה

למעט ימ י  , לרבות שבתות וחגים, פירושם ימים בהם עבד העובד בפועל
 .מחלה וכדומה, שירות מילואים

 

-  "ימי עבודה בפועל"

 -באותה שנה  עבד   וה עוב ד   הע בודה  ש נת כל   במשך    קיים  קשר משפטי בין העובד לבין המדינה היה  )א(
 ;כאילו עבד כל השנה,  זכאי למספר ימי חופשה מלאים- ימי עבודה בפועל 200לפחות  .1
 ה זכאי למספר ימי חופשה יחסית כיחס שבין מכסה מלא- ימי עבודה בפועל 200-פחות מ .2

 .יןיחלק מיום חופשה לא יובא במנ. 200-ודה בפועל ומחולקת בכפולה במספר ימי עב
 

 -והעובד עבד באותה שנה  ובד לבין המדינה קיים במשך חלק מן השנההעהיה קשר משפטי בין  )ב(
 ;כאילו עבד כל השנה,  זכאי למספר ימי חופשה מלאים- ימי עבודה בפועל 240חות לפ .1
 חופשה יחסית כיחס שבין מכסה מלאה  זכאי למספר ימי- ימי עבודה בפועל 240-פחות מ .2

 .יןיחלק מיום חופשה לא יובא במנ. 240-כפולה במספר ימי עבודה בפועל ומחולקת ב
 ))ג(-ו) ב(3'  ס, 1951-א "תשיה, חוק חופשה שנת ית(
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 :דוגמות
 :םבמשרד בו נהוג שבוע עבודה בן שישה ימי )א(

דצמבר  ב31לבין ינואר  ב1היה בשירות בין ,  ימים26עובד שמכסת חופשתו השנתית היא  .1
 :לפי החישוב הבא,  ימי חופשה19 - זכאי ל- ימים 150שאחריו ועבד בפועל 

26X150   
----------- = 19 

200   
 בפועל  עבודה ועבד היה בשירות חלק משנת,  ימים26עובד שמכסת חופשתו השנתית היא  .2

לפי  ,  ימי חופשה13 - זכאי ל-) וכדומה יתר הזמן שהה בחופשה ללא משכורת( ימים 120
 :החישוב הבא

26X120   
----------- = 13 

240   
 
  :במשרד בו נהוג שבוע עבודה בן חמישה ימים )ב(

 31 לבין ינוארב 1היה בשירות בין ,  ימים22עובד שמכסת ימי חופשתו השנתית היא  .1
 :לפי החישוב הבא, ימי חופשה 16.5- ימים זכאי ל150ועבד בפועל ,  שאחריודצמברב

22X150   
------------ = 16.5 

200   
ועבד , משנת עבודה היה בשירות חלק,  ימים22עובד שמכסת ימי חופשתו השנתית היא  .2

 :החישוב הבא לפי,  ימי חופשה11 - זכאי ל- ימים 120בפועל 
22X120   

------------ = 11 
240   

 )9/סה                                   (
 

33.129 
 : ימיםשישהבמשרדים בהם נהוג שבוע עבודה בן  )א(

 19 -הזכאי ל) 25.411כמוגדר בפסקה (, עובד אשר מקום עבודתו הקבוע ובסיסו הם בנגב .1
בנוסף על מכסת ימ י  , זכאי לתוספת של שישה ימי חופשת מנוחה בשנה, ימי חופשה

 ;חופשת מנוחה המגיעים לו בשנה
זכאי לעוד שני ימי חופשה ,  ימי חופשה26 או 24-עובד אשר לפי דרגתו וותקו זכאי ל .2

ל ארבעה ימי ם  בסך הכו(לאחר חמש שנות עבודה רצופות בנגב ולעוד שני ימי חופשה 
ימי חופשה נוספים אלה הם . לאחר שהשלים עשר שנות עבודה רצופות בנגב) נוספים

 .במקום התוספת של שישה ימי חופשה הנזכרים לעיל
 : ימיםחמישהבמשרדים בהם נהוג שבוע עבודה בן  )ב(

 16 -הזכאי ל) 25.411כמוגדר בפסקה (, עובד אשר מקום עבודתו הקבוע ובסיסו הם בנגב .1
בנוסף למכסת ימי , זכאי לתוספת של חמישה ימי חופשת מנוחה בשנה, ימי חופשה

 ;חופשת מנוחה המגיעים לו בשנה
זכאי לעוד שני ימי חופשה לאחר ,  ימי חופשה22 -עובד אשר לפי דרגתו וותקו זכאי ל .2

)   ימים נוספים בסך הכל ארבעה(ולעוד שני ימים חופשה , חמש שנות עבודה רצופות בנגב
ימי חופשה נוספים אלה הם במקום  . לאחר שהשלים עשר שנות עבודה רצופה בנגב
 .התוספת של חמישה ימי חופשה הנזכרים לעיל

 )52/נא(
 :  ימי עבודה בשבוע תהיה איפוא כדלקמןחמישהתוספת מכסת חופשה לעובד המועסק ב

11-מהשנה ה  שנים 5 10- עד השנה ה6-מהשנה ה
 הראשונות

 הדרגה   

          26                    24            21       12   
  ומעלה13  22            24                     26          

 )29/נז (          
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  חובת יציאה לחופשה וזכות צבירת חופשה- 33.13
 

33.131 
, רצופים לפחות ל שישה ימי חופשהכל עובד חייב לצאת בכל שנה או בשנה שאחריה לחופשה ש

ייחשב  , במשרד בו נהוג שבוע בן חמישה ימים, יום שישי הפנוי. 33.137בכפיפות לאמור בפסקה 
 .לצורך זה כיום חופשה לעניין שישה ימים רצופים

 )8'  ס, 1951-א "יהתש, חוק חופשה שנת ית(
 )39/נא(
 

33.132 
שאחריה מספר ימי  חייב עובד לנצל בכל שנה או בשנה, מתוך המכסה השנתית של החופשה שלו

 :המפורט להלןואין הוא רשאי לצבור מספר ימי חופשה העולים על , חופשה כמפורט להלן
 :  ימיםשישהבמשרדים בהם נהוג שבוע עבודה בן  )א(

המרבי  המספר
 ימי חופשה של

 שעובד רשאי
 31 לצבור ביום

של דצמבר ב
 שנה

המרבי  המספר
 ימי חופשה של

 מתוך המכסה
 השנתית שמותר

 להעביר

המזערי  המספר
ימי חופשה  של

 מתוך המכסה
השנתית שעובד 

באותה  חייב לנצל
 שנה

 חופשה של ימי נתיתמכסה ש

 )18מגיל  עובדים למטה (16 16           -           16        

        39           7          12 19 
 )33.122 הנזכרים בפסקה עובדים (19 19          -           19        
       65          12          14 26 

 )33.124 הנזכרים בפסקה עובדים (36 36          -          36       
 33.126 הנזכרים בפסקה עובדים (34  16          18          75       

 ) בטור ב     
  33.126 הנזכרים בפסקה עובדים (42  32          10          75       

 )טור א     
 :  ימיםחמישהבמשרדים בהם נהוג שבוע עבודה בן  )ב(

 )18מגיל  עובדים למטה (14 14           -          14       

      36          4          12 16 
 )33.122 הנזכרים בפסקה עובדים (16 16          -          16      

     55         8         14 22 
 )33.124 הנזכרים בפסקה עובדים (30 30         -         30     

  33.126 הנזכרים בפסקה עובדים (28 16        12        63    
 )טור ב     

  33.126 הנזכרים בפסקה עובדים (35 27        8        63    
 )טור א     

עובד היוצא לחופשת  , על אף האמור לעיל .33.133אין הוראות פסקה זו באות לגרוע מהוראות פסקה 
 ממספר ימי ינוארב 1 ינוכו ימי החופשה שאחרי - הנמשכת לאחר תאריך זה דצמבר ב31מנוחה לפני 

 .האמור לעילדצמבר  ב31החופשה אשר צבר עד ליום 
 שעות נוספות שהומרו לחופשה) ג(

יירשמו בחשבון חופשתו בנפרד  , ימי החופשה של עובד המקבל חופשה תמורת עבודה בשעות נוספות
הגבלת  ול על ימים אלה תח .והם יעמדו לרשותו לשימוש כימי חופשה או כפדיון חופשה בסיום שירותו

ראה פסקה ( ימים עבור כל תקופת השירות 30מספר הימים הניתנים לצבירה לא יעלו על . צבירה
 )).ו(27.212

 )16/סז(
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33.133 

 .עליו אסר זאת בכתב  אם הממונה33.132י הוראות פסקה פ-עובד אינו רשאי לצבור חופשה על
 

33.134 
אם בשנה הבאה , אם באותה שנה, העובדים הבאים חייבים לצאת לחופשתם המלאה על חשבון כל שנה

 :מיד אחריה
 : ימיםשישהבמשרדים בהם נהוג שבוע עבודה בן  )א(

 ; יום16-שנה יותר מ כלו לעמוד לרשותם בסוף כל ועל כן לא יו- 18העובדים למטה מגיל  .1
 ועל כן לא יוכלו לעמוד  - ימי חופשה 19- הזכאים ל33.122העובדים הנזכרים בפסקה  .2

 ; יום19-לרשותם בסוף כל שנה יותר מ
שותם בסוף כל שנה יותר  ועל כן לא יוכלו לעמוד לר- 33.124העובדים הנזכרים בפסקה  .3

 . יום36-מ
 : ימיםחמישהבמשרדים בהם נהוג שבוע עבודה בן  )ב(

 ; יום14 -שנה יותר מ  ועל כן לא יוכלו לעמוד לרשותם בסוף כל- 18העובדים למטה מגיל  .1
 ועל כן לא יוכלו לעמוד - ימי חופשה 16 - הזכאים ל33.122העובדים הנזכרים בפסקה  .2

 ; יום16 -רשותם בסוף כל שנה יותר מל
 ועל כן לא יוכלו לעמוד לרשותם בסוף כל שנה יותר - 33.124העובדים הנזכרים בפסקה  .3

  . יום30 -מ
 ) 3' ת ,  1953-ג "ה ת שי, ) אורך  החו פש ה ( תקנו ת חו פ שה  שנתי ת;  ) א(27' ס , 1953-ג " הת שי,  חוק  עבו דת  הנוע ר(
 )39/נא(

 

  
33.135 

33.132לפי הוראות פסקה  פר ימי החופשה שהוא חייב לנצללא ניצל עובד בשנה מסוימת את מס )א(
 ;זכאי להם לאחר אותה שנה או לקבל תמורה בעדם יבוטלו ימי חופשה אלה והעובד לא יהיה, 

פי הוראות פסקאות  -צבר עובד בשנה מסוימת ימי חופשה מעבר לימים המותרים לצבירה על )ב(
והעובד לא יהיה זכאי להם לאחר אותה שנה או לקבל   ,  יבוטלו ימי חופשה אלה33.133- ו33.132

 ;תמורה בעדם
 ה לאשר לעובד לצבור ימי חופש  רשאי מנהל כללי או מנהל יחידת סמך, על אף האמור לעיל )ג(

 ש ל  דצמבר ב31 -ביום ה, כ"מעבר למספר המרבי של ימי החופשה שעובד רשאי לצבור בסה
לנצ ל  , מחמת לחץ העבודה, וזאת אם נוכח לדעת שנבצר מן העובד, 33.132אותה שנה לפי פסקה 

 140פי נסמן זה לא יעלו על - מספר הימים הניתנים לאישור על.את מלוא מכסת ימי החופשה
  .ימים עבור כל תקופת השירות

 )9/סו(
 

33.136 
על חשבון , לנצל בבת אחת חייב, 33.128הזכאי בשנה מסוימת לחופשה מוקטנת בהתאם לפסקה , עובד

,  ד אותה שנה מספר ימים כעובד המקבל חופשה מלאה או את כל ימי החופשה המגיעים בע, אותה שנה
 .הכול לפי מספר הימים הקטן יותר

 
33.137 

יקבע  , 33.136עד  33.131ות אפי פסק-לא ניצל עובד את מספר ימי החופשה שהוא חייב לנצל על
השנה מספר ימ י שלרשותו עומד בתום , עובד .לפני תום השנה, הממונה עליו את מועד צאתו לחופשה

 .מפסיד את זכותו לימי החופשה העודפים, ותאחופשה גדול מהמספר המרבי שנקבע באותן פסק
 

33.138 
 .26.44 ראה סעיף -על חופשה למי שהעתיק את מקום מגוריו 

 
 לארץ- חופשת מנוחה לעובדים המועסקים בחוץ- 33.14

 
33.140 
 :בסעיף זה

בין אם הוא  , לתקופה של שנה אחת לפחות לארץ-שלח לעבודה בחוץעובד הנ
בין אם הוא מתמנה בפועל לעבודה  , לארץ-מועבר בדרך קבע למשרה בחוץ

 .פי חוזה מיוחד-לארץ ובין אם הוא מועסק על-בחוץ

-  עובד המועסק "
 "לארץ-בחוץ
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33.141 

 -להלן (ייחסם  ,לארץ-אתו לחוץלארץ ערב צ-המועסק בחוץ, חשבון חופשת המנוחה של עובד
 ").חופשה חסומה"

יתנהל חשבון מיוחד ונפרד של חופשת המנוחה שלה הוא זכאי  , לארץ-עם צאתו של העובד לחוץ
 ").לארץ-חופשת חוץ "-להלן (לארץ -בתקופת שירותו בחוץ

 
33.142 

את , לארץ- חוץחופשת הוא חייב לנצל בכל שנה מתוך, לארץ-במשך תקופת שירותו של עובד בחוץ
בהתאם למכסת ,  ימי חופשה14או , 12( 33.132 המספר המזערי של ימי החופשה המפורטים בפסקה

 ).החופשה השנתית של העובד
 

33.143 
, ובדכי ע, העובד רשאי האחראי לאשר במקרים מיוחדים בהסכמת, 33.142על אף האמור בפסקה 

אלא , לא בכל שנה, ל"כאמור בפסקה הנ, לארץ יקבל את המספר המזערי של ימי חופשה-המשרת בחוץ
תקופה ארוכה זו לא . ל"אגב הגדלה יחסית של מספר ימי החופשה המזערי כנ, בתקופה ארוכה יותר

עד לארץ ו-ממועד צאתו לשירות בחוץ(לארץ -תארך יותר מתקופת שירותו הראשונה של העובד בחוץ
מיום שובו (לארץ -או התקופה השנייה של שירות העובד בחוץ, )מועד יציאתו לחופשת מולדת

 ).לארץ-מחופשת מולדת ועד תום שירותו בחוץ
 ימי חופשה והזכאי לחופשת מולדת כעבור  14עובד החייב לנצל בכל שנה מספר מזערי של ; לדוגמה(

ינצל לפחו ת  ,  ימי חופשה בכל שנה14ום ניצול ניתן לאשר לו כי במק, לארץ-שנתיים מיום צאתו לחוץ
 ).לארץ- ימי חופשה לא יאוחר מיום תום חופשת המולדת ושובו לתפקידיו בחוץ28

 
33.144 

, היבוטלו אותם ימי החופש ,33.143- ו33.142ות אלא ניצל עובד את ימי החופשה המזעריים לפי פסק
 .והעובד לא יהיה זכאי לתמורה בעדם

 
33.145 

לארץ בעד -לקבל את יתרת ימי חופשת חוץ, בהסכמת האחראי, לארץ רשאי-עובד המועסק בחוץ
לארץ או בתום שירותו  -לפני סיום שירותו בחוץ, לארץ-בתקופת שהותו בחוץ, לארץ-שירותו בחוץ

 .לארץ בטרם התחיל לעבוד במשרה אחרת בארץ-בחוץ
בעד ימי . ופות האמורות רשאי העובד לנצל ימי חופשה נוספים מתוך חשבון החופשה החסומהבתק

 .לארץ אלא למשכורתו הרגילה בארץ-חופשה אלה לא יהיה זכאי למשכורת חוץ
 

33.146 
לארץ לחשבון  -חופשת חוץ  שלא ניצל מתוךהיצורפו ימי החופש, לארץ-סיים עובד את תפקידיו בחוץ

את ימ י  . 33.132 עד למספר המרבי של ימי צבירה מותרת המפורטים בפסקה ,החופשה החסומה
חייב העובד לנצל  ") ימי החופשה העודפים "-להלן (החופשה העודפים על המספר המרבי האמור 

א  יבוטלו אותם ימים והעובד ל, לא ניצל העובד את ימי החופשה העודפים, בטרם יתחיל לעבוד בארץ
 .יהיה זכאי לתמורה בעדם

 
33.147 

לפני שניצל את ימי  רשאי האחראי להורות לעובד לחזור לעבודה, 33.145למרות האמור בפסקה 
לא יבוטלו וינוהל , ימי החופשה העודפים שלא נוצלו עקב זאת; כולם או מקצתם, החופשה העודפים
להורות לעובד לצאת לחופשה קצרה או ארוכה , בכל עת הנראית לוהאחראי רשאי  .להם חשבון מיוחד

ואם לא , העובד חייב לצאת לחופשה כאמור. ל"על חשבון חופשת המנוחה שנוהלה בחשבון מיוחד כנ
 .יבוטלו אותם ימי חופשה והעובד לא יהיה זכאי לתמורה בעדם, יצא

 
33.148 
לארץ שקיבל בזמ ן  -רץ בעד ימי חופשת חוץלא-זכאי למשכורת חוץ, לארץ-המועסק בחוץ, עובד

חד ל  , לארץ-שבילה בארץ לפני שחדל להיות מועסק בחוץ, או בזמן חופשת מולדת, לארץ-שהותו בחוץ
עד , לארץ-לארץ בעד יתרת ימי חופשת חוץ-הוא זכאי למשכורת חוץ, לארץ-עובד להיות מועסק בחוץ
בין אם הוא , לארץ- סיום העסקתו בחוץם עאם הוא מקבל אותה חופשה מיד, לתקופה של חודש ימים

לארץ הוא זכא י  -בעד שאר יתרת חופשת חוץ .לארץ-מבלה אותה בארץ ובין אם הוא מבלה אותה בחוץ
 .למשכורתו הרגילה בארץ
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  סדרי יציאה לחופשת מנוחה- 33.15

 
33.150 

 החופשות של ובמועדי ,מועד צאתו של עובד לחופשת מנוחה נקבע בהתחשבות בסדרי העבודה
 .מועד היציאה לחופשה ייקבע לפי הצעת העובד ובאישור הממונה עליו. עובדים אחרים

 
33.151 

על המועדים  של כל שנה יבקש מנהל היחידה מעובדי יחידתו להודיע לונובמבר בחודש  )א(
 ;ינואר ב1-בהם הם מתכננים לצאת לחופשת מנוחה בשנה המתחילה ב, המשוערים

יודיע כל עובד בכתב למנהל היחידה על ,  בכל שנהדצמברהראשון של חודש לא יאוחר מהשבוע  )ב(
בהודעה יציין העובד את התאריכים בהם הוא מבקש לצאת . ל"מועדי היציאה לחופשה כנ

 .וכן את מספר הימים בהם הוא מתכונן לצאת לחופשה, או לפחות את החודש הרצוי לו, לחופשה
 )9/סה(

 
33.152 

עד סו ף  , היחידה יקבע מנהל, 33.151בהסתמך על הודעות עובדי היחידה שנמסרו לפי פסקה  )א(
 ;את תכנית היציאה לחופשה של עובדי יחידתו בשנת החופשה הקרובה, דצמברחודש 

מוסמך מנהל היחידה לפסוק במקרים של בקשות ליציאה  , שהבעריכת תכנית היציאה לחופ )ב(
  ;לאור צורכי העבודה ובהתחשב במטרות היציאה לחופשה של העובדים, במועד אחד

בזמן פגרת הלימודים ש ל  , מנהל היחידה מוסמך להעדיף יציאה לחופשה של עובד הורה לילד )ג(
-ד למטרת נסיעה חיונית לחוץ על פני בקשת עובד אחר או אישור יציאה לחופשה של עוב, הילד

 ; לארץ או החלמה
יקבע מנהל היחידה , לא הודיע עובד בכתב על המועדים המשוערים של יציאתו לחופשת מנוחה )ד(

בהתחשב , 33.132לעובד מועד ליציאתו לחופשה המזערית בהתאם לטור השני בטבלה שבפסקה 
 .33.153באמור לעיל בפסקה זו ובפסקה 

 )9/סה(
 

33.153 
הקשורים זה ב זה  , לעובדים רשאי מנהל היחידה להורות, בעת עריכת תכנית היציאה לחופשת מנוחה

 .לצאת לחופשה במועד אחד, בביצוע עבודתם
 

33.154 
עריכתה בלוח המודעות  תפורסם מיד לאחר, 33.151כאמור בפסקה , היציאה לחופשת מנוחהתכנית 

 .העתק ממנה יישלח לאחראי, ותובא לידיעת כל עובדי היחידה, של היחידה
 

33.155 
, המסיבות הקשורות בעבוד ,לא ניתן לעובד לצאת לחופשה במועד שנקבע בתכנית היציאה לחופשה

 .מועד אחר ליציאתו לחופשה באותה שנה, בתיאום עם העובד, יקבע מנהל היחידה מיד
 

33.156 
יפנה אל  , לחופשה מבקש עובד לשנות את מועד יציאתו לחופשה כפי שנקבע בתכנית היציאה )א(

 ;והוא יכריע בדבר, מנהל יחידתו
,  פוגע בעניין חיוני שלו, שנקבע לו בתכנית היציאה לחופשת מנוחה, סבור עובד כי מועד היציאה )ב(

ידון על כך המנהל עם ועד  , ולא מצא המנהל אפשרות לשנות את מועד יציאתו לחופשה
 .העובדים

 
33.157 

עובדי היחידה  יבדוק מנהל היחידה אם אכן יצאו, בתחילת חודש אוקטובר של כל שנה )א(
 ;לחופשת מנוחה בהתאם לתכנית היציאה לחופשה עד לאותו חודש

, ) אם תוקנה-כפי שתוקנה (א יצא עובד לחופשה בהתאם לתכנית היציאה לחופשה נמצא כי ל )ב(
 ויודיע על כך 33.132יקבע מנהל היחידה את מועד יציאתו של העובד בהתאם להוראות פסקה 

 ;לעובד
, נבצר מעובד לצאת לחופשה במועד שקבע לו מנהל היחידה בהתאם להוראות פסקה זו )ג(

יקבע מנהל  , אבל או שירות במילואים, כגון מחלה, בה שלא הייתה לו שליטה עליהמסי
 .היחידה מועד אחר ליציאתו לחופשה באותה שנה
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33.158 
מדף (היעדרות  הודעה על/ לחופשה  ימלא טופס בקשה , המבקש לצאת לחופשת מנוחה עובד )א(

2450(;  
הטופס יוגש למנהל היחידה באמצעות הממונה על העובד שבוע אחד לפחות לפני התחלת  )ב(

, ושבועיים לפחות לפני תאריך החופשה; אם העובד מבקש חופשה של עד שישה ימים, החופשה
  ;אם העובד מבקש חופשה של שבוע ימים או יותר

מנהל היחידה . בטופס ויעבירו מיד למנהל היחידההממונה הישיר על העובד יוסיף את הערותיו  )ג(
ויודיע על כך לעובד באמצעות הממונה  , ייתן את תשובתו על הבקשה בחלק המיועד לכך בטופס

  ;הישיר עליו
איננו משחרר עובד מלהגיש בבוא , בדבר תכנון סדרי היציאה לחופשה, האמור לעיל בסעיף זה )ד(

 ;העת בקשה ליציאה לחופשה לפי פסקה זו
 ;44.134 ראה פסקה -ל היעדרות של עובד בעת שביתה עקב היותו בחופשת מנוחה ע )ה(
רשאי העובד לקחת יום אחד מחופשת המנוחה  , 33.157 - 33.150על אף האמור בפסקאות  )ו(

 יום  30ובלבד שהודיע לממונה עליו , בחרבמהלך שנת העבודה שבעדה היא ניתנת במועד שי
 .הודעה על היעדרות/ בקשה לחופשה ) 2450מדף (גבי טופס -ראש לפחות על

 ))ב (6' ס ,2002-ב "התשס, )7' תיקון מס (חוק חופשה שנת ית(
 )11/סב (

 
33.159 
בו , )2478מדף (מנוחה  ימציא מנהל היחידה לכל עובד טופס מאזן חופשת, של כל שנהינואר בחודש 

 :יפורט חשבון חופשתו של העובד
 ;  האחרוןדצמבר ב31-חשבון החופשה אשר עמדה לזכותו של העובד ב )א(
 ;מספר ימי החופשה שהעובד זכאי להם באותה שנה )ב(
 ;מספר ימי החופשה שהעובד חייב לנצל באותה שנה )ג(
 .מספר ימי החופשה המרבי שעובד רשאי לצבור בסוף אותה שנה )ד(

 .בתיקו האישי של העובדהעתק מהטופס יישמר 
 )9/סה(
 

  הפסקת חופשת מנוחה- 33.16
 

33.161 
רואים את החופשה כנפסקת לאותם , בימי חופשת מנוחה של עובד, חלו ימים מן האמורים להלן

 .אותה שנהויש להשלימה ככל האפשר תוך , הימים
 ;]נוסח משולב[ 1959-ט"תשיה, חוק שירות הביטחון  מילואים לפי  בשירותשירת  העובד בהםימים  )א(
 ;ימי חופשת לידה )ב(
מאושרת בהתאם  , פי תעודת רופא-חלה עלימים בהם אין העובד מסוגל לעבוד עקב תאונה או מ )ג(

 ;להוראות הקיימות
 :היעדרות בשל )ד(

 ;33.252 - 33.251 פסקאות -מחלת בן ביתו של עובד  .1
 ;33.253 פסקה -מחלת ילד  .2
 ;33.255 פסקה -מחלת הורה  .3
 ;)א (33.256 פסקה - זוג מחלת בן .4
 ).ב (33.256 פסקה -הריון ולידה של בת זוג  .5

 ;33.5ימי חופשת אבל בהתאם לפרק משנה  )ה(
 מרבי  למספר  עד  , )82.31  וסעיף  13.824 פסקה  ראה ( פיטורים  על  מוקדמת  הודעה  ימי  )ו(

  .  יום14  של 
 ). 34.36 ראה  סעיף -על ניצול חלק מהחופשה להשלמת משכורת ב תקופת שירות צ באי (
 . )33.216 ראה  פסקה - ללא משכורת  על אפשרות  ני צול חופשת המנ וחה בתקופת חופשת מחלה(
 )5' ס, 1951-א"התשי, חוק חופשה שנתית(
 )20/סב)(9/עו(
 

33.162 
רשאי לחזור לעבודה , הרוצה לחזור לעבודה לפני תום חופשתו, בד שאושרה לו חופשת מנוחהעו

,  בתאריך מוקדם מהתאריך שנקבע לסיום חופשתו רק לאחר שקיבל אישור בכתב על כך ממנהל היחידה
 .מנהל היחידה יחליט בדבר לפי שיקול דעתו ובהתחשבות בצורכי העבודה
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 ישה מן השירות חופשת מנוחה בזמן פר- 33.17
 

33.171 
, זכאי לימי החופשה שנותרו לזכותו, לרגל פיטורים או בשל התפטרות, עובד העוזב את השירות
 .33.175 בדבר צבירת חופשה ובכפיפות להוראות פסקה 33.13בכפיפות להוראות סעיף 

 
33.172 

נותר לזכותו חלק מן , בזמן פרישתו מן השירות, כל חופשת המנוחה שלועובד אשר לאחר קבלת 
לא יובא , היה החלק פחות מחצי יום. זכאי ליום חופשה שלם, וחלק זה הוא חצי יום או יותר, החופשה
 .בחשבון

 
33.173 

תנוכה  , עובד שניצל מראש חופשה על חשבון השנה השוטפת ופרש מן השירות לפני תום אותה שנה
פי -שכורתו המשכורת שקיבל בעד ימי החופשה אם היו רבים ממספר ימי החופשה המגיעים לו עלממ

 .33.128פסקה 
 

33.174 
מקבל את ימי חופשת המנוחה המגיעים לו תוך תקופת , והוא זכאי להודעה מוקדמת, עובד שפוטר

 .)ו(33.161ההודעה המוקדמת לפיטורים בכפיפות לאמור בפסקה 
 

33.175 
וכן עובד המתפטר ללא מתן הודעה , שפוטר לרגל האשמה פלילית או עברה על המשמעת, עובד

אך לא יותר ממספר ימי החופשה המגיעה לו , זכאי לימי החופשה שצבר, 82.13פי סעיף -מוקדמת על
 .בניכוי ימי החופשה שכבר ניצל בתקופת שירותו, 33.122לפי האמור בפסקה 

 
33.176 
ניתנת למשפחתו תמורה בעד ימי החופשה שצבר עד יום פטירתו בכפיפות  , שנפטר בשירות, עובד

 ).84.1 ראה פרק משנה -על סדרי מתן התשלום ( בדבר צבירת חופשה 33.13להוראות סעיף 
 )7'  ס, 1958-ח ' 'התשי,  חוק הגנת השכר(
 

  פדיון חופשת מנוחה- 33.18
 

33.181 
ישולם לו פדיון , חדל עובד לעבוד לפני שניתנה לו החופשה המגיעה לו עד ליום שבו חדל לעבוד )א(

אילו יצא לחופשה ביום שבו חדל  , שהיו משתלמים לו  לדמי החופשהחופשה בסכום השווה
 ;למשכורתו הרגילה של העובד,  סכום השווה- בסעיף זה "דמי חופשה ".לעבוד

חל שינוי , לעובד שהפסיק לעבוד בהתאם למשכורת שהייתה מגיעה לו בתקופת פדיון החופשה )ב(
וי ועד תום התקופה בעדה שלום ישולמו לעובד הפרשים מיום השינ, ל"במשכורת בתקופת הנ

 .בנוסף לסכום שקיבל, הפדיון
 )10, 13'  ס, 1951-א "התשי, חוק חופשה שנת ית(
 )45/נב(

 
33.182 

ופדיון חופשה ניתן לעובד  , עדם משתלם פדיון חופשה אינם נחשבים כתקופת שירותב, ימי חופשה
הימים בעדם משתלם לעובד פדיון חופשה אינם מקנים לו .  לשעברסיקוכסילוק חוב המגיע לו ממע

ואין העובד , או זכות לחופשת מחלה, זכות לחופשת מנוחה: כגון, ר"זכויות לפי חוקי העבודה והתקשי
על זכות לקצובת הבראה בעד תקופת פדיון חופשת  (בהם זכויות שצבר עד יום פרישתו זכאי לנצל 

 ).28.2 ראה פרק משנה -מנוחה 
אינם נחשבים כימי חופשת מנוחה לעניין הפסקת חופשת  , בעדם משתלם לעובד פדיון חופשה, הימים

יון החופשה משתלם נוסף על הפיצויים או על הגמלה המגיעים לעובד ביום  פד, 33.16מנוחה לפי סעיף 
 .פרישתו או החל ממנה

תיכלל תוספת זו בחישוב פדי ון  , )25.42ראה סעיף (הזכאי ערב פרישתו לתוספת הערבה , עובד
 הצהיר העובד בכתב כי  .אף אם מגיע לעובד פדיון חופשה ארוכה יותר, החופשה בעד חודש אחד בלבד

,  השווה לתקופה בעדה מגיע לו פדיון חופשה, במשך תקופה, )25.411כמוגדר בפסקה (ישהה בנגב 
בעדה מגיע  , תיכלל תוספת הערבה כחישוב פדיון החופשה בעד כל התקופה, ברציפות לאחר פרישתו
 .לעובד פדיון חופשה

לפיהן נחשבים ימי פדיון חופשה של עובד , 84.221רות את הוראות פסקה הוראות פסקה זו אינן סות
 .שנפטר כתקופת שירות לצורכי תשלום פיצויי פיטורים בלבד לבני משפחתו
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33.183 

אם עומדים לרשותו ימי חופשה ביום פרישתו . עובד המתפטר מהשירות קובע בעצמו את סיום שירותו
 . 33.181 ישולם לו פדיון חופשה כאמור בפסקה, רותמן השי

 
33.184 

חייב נציב שירות  ,  שנים לפחות10 לאחר ששירת ,82.510 הפרישה כמשמעו בפסקה עובד שהגיע לגיל
יקבל בעדם , ם עומדים לזכות העובד ימי חופשהא). 82.531ראה פסקה (המדינה להוציאו לקצבה 

 .פדיון חופשה ולא חופשה בעין
 

33.185 
ראה פסקה   (82.510מגיל הפרישה כמשמעו בפסקה אך פחות ,  או יותר60עובד המוצא לקצבה בגיל 

אולם העובד רשאי  ; שה המגיעה לו לפני פרישתושיקבל את החופ, ייקבע מועד פרישתו כך, )82.521
 .ואז יוקדם מועד הפרישה לתאריך הפסקת עבודתו למעשה, לבקש לקבל פדיון חופשה

 )10/סז(
 

33.186 
בעת המשא  . בתאריך סיום העבודה למעשהיש להשתדל לקבוע את תאריך ניתוק הקשר , פוטר עובד

ומתן עם נציגות העובדים יש לעמוד על כך ככל האפשר שלא תינתן לעובד חופשה בעין לאחר תאריך 
ראה (ימי חופשת מנוחה שלא נוצלו עד אותו מועד יש להמיר בפדיון חופשה ; סיום העבודה למעשה

 ).)ה (33.161של פסקה 
 

33.187 
, יש לתת, ידי הממשלה-הקובע כי זכויותיו הסוציאליות תינתנה על, פי חוזה מיוחד-לעובד המועסק על
לא הייתה אפשרות להעניק . את כל החופשה המגיעה לו לפני תום תקופח החוזה, אם הדבר אפשרי

בל פדיון  והוא יק, תיפסק עבודתו ביום תום תקופת החוזה, לעובד את החופשה עד תום תקופת החוזה
 .חופשה בעד ימי חופשת המנוחה שלזכותו

 
33.188 

ותמורת , לא ישונה תאריך הפרישה, נה לעובד ערב פרישתותהמחייב הפסקת חופשה שני, קרה מקרה
תינתן לו בפדיון , ל"ימי החופשה הנותרים המגיעים לעובד במקום הימים בהם הופסקה החופשה כנ

 .חופשה
 

 פי חוזה מיוחד-ובד המועסק על חופשת מנוחה לע- 33.19
 

33.191 
 , 33.12- ו33.11 יהיו בהתאם לסעיפים מכסות חופשת המנוחה , פי חוזה מיוחד-לעובד המועסק על

 .המשרד ידי-עלישולמו דמי החופשה ו
 

33.192 
, תחילית משולבת בלבד או משכורת כוללתפי חוזה מיוחד בו נקבעה משכורת -עובד המועסק על )א(

יקבע לו הממונה על משאבי אנוש מכסת חופשה  , ועד בכלל12הזהה לשכר של הדרגות עד 
 ;)א(33.122כמפורט בפסקה , בדרגות אלו שנתית זהה לעובדים

 אנוש מכסת  יקבע לו הממונה על משאבי, ל" ומעלה שנקבעה לו משכורת כנ13עובד מדרגה  )ב(
  ).א(33.122כמפורט בפסקה  ,חופשה שנתית הזהה לעובדים בדרגות אלו

 )29/נז(
 

33.193 
 מקבל בע ד  -וזכויותיו הסוציאליות מבוטחות בקרן ביטוח או לא , פי חוזה מיוחד-המועסק על, עובד

 .פשה והמשיך לעבודימי חופשתו את המשכורת הרגילה שהיה מקבל אילולא יצא לחו
 

33.194 
 ) . חישוב חופשה בעד חלק משנה (33.128פסקה , )איסור עבודה בזמן חופשה (33.105הוראות פסקה 

 ,סדרי יציאה לחופשה (33.18- ו33.15וסעיפים ) חובת יציאה לחופשה (33.138- ו33.137פסקאות 
 פי חוזה -חלות גם על חופשת עובד המועסק על, )חופשה בזמן פרישה ופדיון חופשה, הפסקת חופשה

 .מיוחד
 )19/שע(
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  חופשת מחלה- 33.2
 

 מכסת  33.21/ הגדרות וכללים ,  חלות33.20
חופשת מחלה וחופשה בחצי משכורת או ללא  

 הודעה על מחלה ותעודות  33.22/ משכורת 
 ביקורת על היעדר מפני מחלה 33.23/ רפואיות 

/   בדיקת מצב הבריאות של העובד 33.24/ 
/ גל מחלת בן ביתו של העובד  היעדר לר33.25
 פיצוי בעד 33.27/ לארץ - מחלה בחוץ33.26

 קרן ימי 33.28/ חופשת מחלה שלא נוצלה 
 היעדרות עקב - חופשת מחלה 33.29/ מחלה 

 ל''פגיעה בעת שירות בצה
 

 הגדרות וכללים,  חלות- 33.20
 

33.201 
  . המדינההוראות פרק משנה זה חלות על כל העובדים בשירות

 
33.202 

,  חוק דמי מחלהזכאי לדמי מחלה בהתאם ל) 24.15ראה סעיף (המקבל שכר סטודנטים עובד  )א(
ה זכאי לתשלום דמי מחלתו מיום  עובד כאמור יהי, ואולם.  ולחלקיות העסקתו1976-ו"התשל

 ;המחלה הראשון ובלבד שהתשלום יעשה עבור הימים בהם היה מתוכנן לעבוד
הינן חלק ממכסת שעות עבודתו כאמור , כי שעות המחלה אשר מגיעות לעובד כאמור, יודגש )ב(

 .ידי המשרד- או מהמכסה אשר הוקצתה לו על24.151בפסקה 
 )15/שע(

 
33.203 

 :בפרק משנה זה
 ;שמינתה אותה לשכת בריאות מחוזית, ועדה בת שני רופאים לפחות

 
 "ועדה רפואית מחוזית" -

משרד ל הכללי של שמינה אותה המנה, ועדה בת שני רופאים לפחות
 ; או בא כוחוהבריאות

 

"ועדה רפואית מרכזית" -

 או רופא אחר משרד הבריאותפי הוראות -מי שנתמנה לתפקיד זה על
 ;שהוסמך על ידיו

 

ראש היחידה הרפואית " -
 "הלעובדי המדינ

שבשטח פעולתה נמצא מקום מגוריו , לשכת בריאות מחוזית ממשלתית
 :של האדם הנזקק לטיפול הלשכה

 

לשכת בריאות " -
 "מחוזית

 הלשכה המחוזית של" - ;שטח פעולתה מחוז ירושלים
 "  ירושלים

 
 הלשכה המחוזית של" - ;המרכז והדרום, יפו-אביב-שטח פעולתה מחוזות תל

 "אביב-  תל
 

 לשכה המחוזית של" - .והצפון, עולתה מחוזות חיפהשטח פ
 "  חיפה
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33.204 
מצב בריאות לקוי הנוטל "מוגדרת כ, המזכה עובד בחופשת מחלה לפי פרק משנה זה, "מחלה" )א(

אף נטילת כושר העבודה עקב תאונה שקרתה לעובד אגב עבודתו היא בגדר  ; "את כושר העבודה
 ;מחלה כמוגדר לעיל

כאשר הוא סובל ממחלה כפי שהיא , עובד זכאי לחופשת מחלה בכפיפות להוראות פרק משנה זה )ב(
 ;מוגדרת לעיל

תאונה שקרתה , כגון מחלה רגילה(תהיה הסיבה למחלתו אשר תהיה , עובד זכאי לחופשת מחלה )ג(
היעדר לרגל תאונה בעבודה אינו נזקף  , למרות זאת, אולם). מחוץ לשעות עבודה וכיוצא בזה

 ;)33.613- ו33.212ראה פסקאות (דרך כלל לחשבון חופשת המחלה של העובד ב
גופית כאמור -נחשבת גם תקופה שבה עובר עובד או עובדת טיפול הפריה חוץ" מחלה"כתקופת  )ד(

 ;33.311בפסקה 
קרן ( וזכאי לתשלום בגין מחלתו מקרן הביטוח עובד המבוטח במסגרת פנסיה צוברת )ה(

לא יהיה זכאי גם לימי מחלה ותשלום מן המדינה וגם לתשלום מ ן  ) ביטוח מנהלים/פנסיה
 ;אלא לתשלום מן הביטוח בלבד והשלמה לשכר קובע מן המדינה מיתרת ימי המחלה, הביטוח

 :על היעדרות לרגל מצב בריאות של )ו(
 ;33.253 ראה פסקה - מחלת ילד .1
 ;33.255  ראה פסקה- מחלת הורה .2
 . 33.31ראה סעיף  - עובדת בהיריון .3

חלה שלו אם שוכנע מנהל  מהיעדר של עובד מעבודה לרגל טיפול רפואי ייזקף לחשבון חופשת ה )ז(
על היעד ר  . י בשעות שלאחר העבודההיחידה שהעובד לא יכול היה לקבל את הטיפול הרפוא

 .44.14אחר של עובד מהעבודה לרגל טיפול רפואי יחולו הוראות סעיף 
 )8/סז(

 
33.205 

הן במקור והן  , הן או בבדיקות רפואיותתעודות מחלה וכל המסמכים הקשורים ב, דין הודעה אישית
ראה סע יף  (ויש לטפל בהם בדרך שבה מטפלים במסמכים שמורים , כדין מסמכים מסווגים, העתקיהם

62.34.( 
 

33.206 
ואשרה לשכת הבריאות המחוזית את , קבע רופא שעל עובד לעבוד במשך חלק מיום העבודה בלבד

שיש לזקוף על חשבון חופשת , יחושב מספר ימי חופשת המחלה, 33.232מור בפסקה קביעת הרופא כא
 :לפי הנוסחות הבאות, המחלה של העובד

 : ימיםשישהבמשרדים בהם נהוג שבוע עבודה בן  )א(
 X 6 מספר שעות העבודה בשבוע בהן נעדר העובד מן העבודה           

     ------------------------------------------------------------------ 
 מספר שעות העבודה הרגילות בשבוע בהן היה העובד חייב לעבוד לולא מחלתו

 : ימיםחמישהבמשרדים בהם נהוג שבוע עבודה בן  )ב(
 X 5מספר שעות העבודה בשבוע בהן נעדר העובד מן העבודה         

   ------------------------------------------------------------------ 
 מספר שעות העבודה הרגילות בשבוע בהן היה העובד חייב לעבוד לולא מחלתו

 
 

33.207 
בכל , על כן. מכסת ימי חופשת המחלה של העובדים מחושבת על בסיס של ימי לוח ולא ימי עבודה

יום , ימי מועד,  ימי מנוחה-כלומר , לימי לוחבו נאמר ימי מחלה הכוונה היא , מקום בפרק משנה זה
 .נחשבים כימי חופשת מחלה, החלים בתוך תקופת המחלה, שישי הפנוי וכיוצא בזה

 )48/נא(
 

33.208 
 -אשר ניצל את כל ימי חופשת המחלה הצבורה שלו ונותר לזכותו חלק של יום חופשת מחלה , עובד

 אין -היה החלק פחות מחצי יום . ם חופשת מחלה שלםזכאי ליו, אם חלק זה הוא חצי יום או יותר
 .להביאו בחשבון
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33.209 
 עובד שנפסל לשירות מטעמי בריאות )א(

 נכות והוא זכאי לגמלאות 100%שנקבעו לו , עובד אשר נפסל לשירות מטעמי בריאות .1
את ימי המחלה שעומדים לזכותו במלואם והוא ימשיך לקבל משכורת עד רשאי לנצל 

הפרישה כמשמעו בפסקה  עד הגיעו לגיל ,יצול כל היתרה העומדת לזכותו אולסיום נ
 ; הכל לפי התאריך המוקדם יותר- 82.510

,  99% עד 51%- לו אחוזי נכות בשיעור מועובד אשר נפסל לשירות מטעמי בריאות ונקבע .2
זי הנכות שנקבעו לו או ע ד  רשאי לנצל אחוז מימי המחלה שעומדים לזכותו לפי מספר אחו

: לדוגמה.  הכל לפי התאריך המוקדם יותר- 82.510הפרישה כמשמעו בפסקה הגיעו לגיל 
ימשיך לקבל ,  שנה58 ימי מחלה והוא בן 100עומדים לזכותו ,  נכות60%נקבעו לעובד 
 ; ימי מחלה בלבד60משכורת עבור 

 לא יהיה זכא י  50%י בריאות ונקבעו לו אחוזי נכות עד עובד אשר נפסל לשירות מטעמ .3
,  לניצול יתרת ימי המחלה שלו והוא יפרוש מן השירות בתאריך שנקבע וכפי שנהוג עד כה 

 ;33.271עבור ימי המחלה לפי האמור בפסקה 
 משולל כל  נכות והוא50%במקרים בהם עובד נפסל לשירות מטעמי בריאות ונקבעו לו עד  .4

פי אישורים רפואיים ועומדים לזכותו ימי מחלה -כושר עבודה ורתוק לביתו או למיטתו על
רשאי הוא לפנות לוועדה שנקבעה לצורך זה בנציבות שירות המדינה אשר , שטרם ניצל

הוועדה . תחליט אם לאשר לו לנצל את ימי המחלה שעומדים לזכותו במלואם או בחלקם
 ומנהל אגף בכיר משרד הבריאות הרפואית לעובדי המדינה במורכבת ממנהל היחידה

 .גמלאות  בנציבות שירות המדינהופרישה ל
לעיל אינו גורע מזכותו של העובד לקבל פיצוי עבור חופשת מחלה שלא ) א(בנסמן האמור 

פ י  -  אם פיצוי זה הוא גבוה יותר מהתשלום שהוא עשוי לקבל על,33.27 בסעיף נוצלה כאמור
או אם הוא הביע את רצונו לפרוש לאלתר לגמלאות  , לעיל)א( בנסמן האפשרויות המנויות

ולקבל תשלום עבור ימי מחלה שלא נוצלו במקום לממש את זכותו להמשיך ולקבל משכורת 
 ;במסגרת ניצול ימי מחלה כאמור לעיל

 בתנאי שלא יחרוג מהתקציב וההוצאה , לקבל עובד אחר במקום העובד החולההאחראי רשאי
  ;לתשלום משכורתו של העובד החולה תכוסה ממשרה פנויה אחרת

 ))1.11.1991(ב "ד במרחש ון התשנ"תוקף הוראה זו מיום כ(
להלן הכללים שנקבעו לעובד שנפסל לשירות מטעמי בריאות וניצל את ימי המחלה כאמור   )ב(

 :)א(33.209בפסקה 
   ביצוע הליכי הפיטורים-עובד שיש לפטרו  .1

 אולם מועד ,ידיתייש למסור לעובד את הודעת הפיטורים מ. אין לדחות את הליך הפיטורין
 ;)א(33.209יכנס לתוקף ביום תום ניצול ימי המחלה כאמור בפסקה יסיום העבודה 

 )9/סז(
  קידום עובד בדרגה  .2

 והוא יקבלה חודש 85.125 בפסקה העובד זכאי לדרגת פרישה בהתאם לכללים המקובלים
  ; דהיינו לאחר ניצול כל ימי המחלה,לפני סיום תשלום משכורת אחרונה

כאמור , ד יוכל להתקדם בדרגה כאשר הוא שוהה בחופשת מחלה לאחר פסילתוהעוב
 בתנאי שהמשרה בתקן בה הועסק קודם פסילתו מאפשרת זאת ואם ,)א(33.209בפסקה 

ללא (לזכותו ימי מחלה מספיקים לצורך התקופה שנקבעה לקידום לפי התנאים המקובלים 
 ;)מ"קיצור פז

   בעת ניצול ימי מחלה ימי חופשה .3
העובד צובר ימי חופשה עבור כל התקופה בה הוא שוהה בחופשת מחלה לאחר פסילתו 

 ;לשירות וטרם פרישתו
 ימי מחלה בעת ניצול ימי המחלה ערב פרישתו .4

החלטת הוועדה הרפואית לעניין פסילת העובד באה במקום אישור רפואי על  )א
 ;היעדרות

 )26/שע(
אין העובד צובר ימי מחלה נוספים עבור התקופה שהוא מנצל את ימי המחלה לפני  )ב

 .הפרישה
 זכויות לקצבה .5

תקופת ימי המחלה שהעובד מנצל טרם פרישתו נחשבת כתקופת שירות לצורך  )א
 ;אותחישוב הגמל
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נפסל לשירות מטעמי ,  שנים נושאות זכות לגמלהחמשעובד אשר שירת פחות מ )ב

 תופסק עבודתו ,)א(33.209בריאות ולזכותו ימי מחלה לניצול כאמור בפסקה 
כולל ימי , באופן ששירותו, דית וישולם לו פדיון ימי  מחלה שלא נוצלו במלואםימי

 . שנים לפחות המחייבים בתשלום גמלאותשחמ לא יסתכם ב,המחלה
 )19/נב(

 
  מכסת חופשת מחלה וחופשה בחצי משכורת או ללא משכורת- 33.21

 
33.210 

 :חופשת המחלה של העובדים היא משלושה סוגים
 ;33.212 ראה פסקה -חופשת מחלה במשכורת מלאה  )א(
  ;33.213קה  ראה פס-חופשת מחלה במחצית המשכורת  )ב(
 .33.215 ראה פסקה -חופשת מחלה ללא משכורת  )ג(
 

33.211 
 זה מותנית במילוי ההוראות דלהלן בעניין הזכותו של עובד לקבלת חופשת מחלה לפי פרק משנ

 .בפרק משנה זההודעות אישיות על מחלה וכן יתר ההוראות ש, אישורן, תעודות רפואיות
 )38/סא(
 

33.212 
זכאי לחופשת מחלה במשכורת מלאה בשיעור של שני ימים וחצי בעד כל חודש  , עובד שחלה )א(

תאונת , לרבות תקופות היעדרות בגין שירות מילואים. עם זכות צבירה בלתי מוגבלת, שירות
לרבות חופשת , המוסד לביטוח לאומיעבודה או חופשת לידה בעדן קיבל העובד תשלום מאת 

תקופת חופשה ללא משכורת אינה נחשבת ).  ב(33.338לידה ללא משכורת כאמור בפסקה 
גם אם העובד רכש זאת , כתקופת שירות לצורך צבירת מספר ימי חופשת מנוחה וחופשת מחלה

זכאי העובד  , בתקופת חופשת המחלה לפי פסקה זו, 18.5% למו לגמלאות ולפיצויי פיטורין ושו
תקופה זו נחשבת  , למשכורת שהיה מקבל בעד אותו פרק זמן אילולא היה חולה והוסיף לעבוד

 .כתקופת שירות לכל דבר
בדרך כלל אין עובד מנצל ימי חופשת מחלה בתקופה בה הוא נעדר מהעבודה עקב תאונה (

ראה , פשת מחלה צבורה במקרה של היעדר בעקבות תאונה בעבודהעל ניצול ימי חו; בעבודה
 ;)33.656פסקה 

 )11/עא(
בו נהוג שבו ע עבודה בן ש ישה ימים במשרד , המועסק פחות משישה ימים בשבוע, עובד שחלה )ב(

וכן עובד אשר מועסק פחות מחמישה ימים בשבוע במשרד בו נהוג שבוע עבודה בן חמישה  
לפי הנוסחה  , או בשכר מלא לכל חודש שירות,  זכאי לחופשת מחלה במשכורת מלאה,ימים
 :הבאה

2.1 Xמספר ימי עבודה ממוצעים של העובד בחודש  
--------------------------------------------- 
25 

חיוב ימי חופשת המחלה ייעשה רק בעד הימים בהם היה העובד צריך לעבוד ונעדר מעבודתו  
שישי , מועד, אך בכלל זה יחויב מאזן ימי המחלה של העובד גם בגין ימי מנוחה, עקב מחלתו

  ;33.207פי הקבוע בפסקה  -על, החלים בתקופת חופשת המחלה, ושבת וכיוצא בזה
  .33.202לעניין תשלום דמי מחלה לעובד בשכר סטודנטים ראה פסקה 

 )15/שע(
 פרש מן השירות והתקבל מחדש לשירות ולא קיבל פיצוי בעד ימי אשר,  שנה60גמלאי מעל גיל  )ג(

יעמדו לזכותו ימי חופשת המחלה שלא ניצל בעת שירותו  , 33.27לפי סעיף , מחלה שלא ניצל
 ;הקודם במקרה של מחלה בלבד בעת שירותו כגמלאי

ת משישה ימים בשבוע העובר  המועסק פחו, עובד במשרד בו נהוג שבוע עבודה בן שישה ימים )ד(
תחושב מחדש יתרת ימי המחלה העומדים לזכותו לפי הנוסחה  , לעבוד שישה ימים בשבוע

 :הבאה
6 Xיתרת זכות של ימי מחלה קיימים  
      ---------------------------------- 

 מספר הימים בשבוע שעבד קודם למעבר    
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העובר  , המועסק פחות מחמישה ימים בשבוע, ישה ימיםעובד משרד בו נהוג שבוע עבודה בן חמ
תחושב מחדש יתרת ימי המחלה העומדים לזכותו לפי הנוסח ה  ,  לעבוד חמישה ימים בשבוע

 :הבאה
5 Xיתרת זכות של ימי מחלה קיימים  

---------------------------------- 
 מספר הימים בשבוע שעבד קודם למעבר

לארץ -ידי שלוחה של המדינה בחוץ-והועסק עלמשכורת ופשה ללא עובד המדינה אשר שהה בח )ה(
לארץ לימי -יצורפו ימי המחלה הצבורים שהעובד לא ניצל בחוץ, במעמד של עובד מקומי

 .לארץ-חופשת המחלה הצבורים שהעובד צבר בארץ ערב יציאתו לחוץ
 )39/נא(

 
33.213 

יודיע על , חלה העובד תקופה ארוכה מהתקופה בה הוא זכאי לחופשת מחלה במשכורת מלאה )א(
 היחידה לאחראי אשר יקבע אם לאשר חופשת מחלה במחצית משכורת לתקופה שלא  כך מנהל

 : אלהבתנאים, הכל לפי התאריך המוקדם יותר, תעלה על שלושה חודשים או עד לשובו לעבודה
 ;33.212העובד ניצל את ימי המחלה הצבורה שעמדו לרשותו כאמור בפסקה  .1
 ו 33.216חופשת המנוחה שעמדה לרשותו כאמור בפסקאות כל יתרת העובד ניצל את  .2

33.121; 
שירת העובד ) לרבות שירות במעמד ארעי(ביום גמר ניצול ימי המחלה והחופשה הצבורים  .3

 ;למעט תקופת חופשה ללא משכורת, שלוש שנים לפחות
 ;שעבורה מבוקש המענק נמשכת לפחות שבעה ימים רצופים, ההיעדרות עקב מחלה .4
 ;האישור יינתן אחת לשנתיים .5
 מחצית משכורת שהעובד מקבל בעת שניצל את כל ימי -פירושה " מחצית משכורת" .6

 :לדוגמה. שההמחלה והחופ
אם עובד מועסק מפאת מחלה או בדרך קבע בחצי משרה ומקבל בשל כך מחצית  )א

 ; משכורת1/4דהיינו , משכורת לתקופה  האמורה
 1/3 משרה ומקבל 1/3-אם מפאת מחלה או מכל סיבה אחרת הוא מועסק ב )ב

 . משכורת1/6דהיינו ,  משרה1/3יאושר לו מחצית משכורת של , ממשכורת מלאה
חרים שאינם מפורטים לעיל יפנה האחראי או הממונה על משאבי אנוש לנציבות במקרים א .7

או , שירות המדינה אשר תקבע אם לאשר לעובד חופשת מחלה נוספת במשכורת חלקית
 .חופשת מחלה ללא משכורת

זכאי למחצית המשכורת  , יהיה העובד, אישר האחראי חופשת מחלה נוספת במחצית משכורת )ב(
תקופה זו נחשבת כתקופת .  פרק זמן אילולא היה חולה והוסיף לעבודשהיה מקבל בעד אותו

ומנהל היחידה יודיע עליה בטופס הודעה על  , שירות לכל דבר במחצית משרה ובמחצית משכורת
 ;)93.2ראה פרק משנה )(2717מדף  (והודעה על שינויים אישים) 2716מדף (שינוים בשיבוץ 

ידי האחראי ניתנת בנוסף לימי  חופשת מחלה צבורה -חופשת מחלה חלקית נוספת שאושרה על )ג(
. לזכות העובד בעתיד בהם את ימי חופשת מחלה שיעמדו באין לחיי. של העובד אשר נוצלו

, לצורך קבלת פיצוי, בעת עריכת חישוב ימי חופשת מחלה שלא נוצלו, בסיום שירותו של העובד
 ;ל ממאזנו של העובד"ינוכו חלקי ימים הנ, 33.27בהתאם לסעיף 

ל ידי האחראי ניתנת לעובד מעבר לימי המחלה שניצ-חופשת מחלה חלקית נוספת שאושרה על )ד(
הימים בעדם אושר תשלום . ואין לנכותם מימי חופשת המחלה שיעמדו לזכות העובד בעתיד

) 2466מדף (משכורת חלקית בגין מחלה לעיל ירשמו בכרטיס החופשה של העובד טופס 
מספר הימים ובציון , ן חלקיות התשלום שקיבלאגב ציו" היעדרות מיוחדת בתשלום"בעמודה 
עם סיום שירותו של העובד בעת שייעשה חשבון ימי ". תשלום מיוחד עקב מחלה"ההערה 

יש לקזז ממאזן העובד ימים אלה ולא לכלול אותם , 33.27המחלה שלא ניצל כאמור בסעיף 
 ;בחשבון הימים שלא ניצל

 .33.28י מחלה ראה סעיף בדבר פנייה לקרן ימ )ה(
 )65/נב(
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33.214 
 חופשת מחלה נוספת במחצית , לנציבות שירות המדינהאו במקרים בהם הסמכות, לא אישר האחראי

,  משכורת או חלה עובד תקופה ארוכה מהתקופה בה הוא זכאי לחופשת מחלה במחצית משכורת
על ניצול ימי חופשת מנוחה בתקופת  (כחופשת מחלה ללא משכורת תיחשב תקופת היעדרותו הנוספת 

קרן ימי "ועל התנאים שלפיהם יכול עובד לקבל מענק מ, חופשת מנוחה חופשת מחלה ללא משכורת
 ).33.28 וסעיף 33.216ראה פסקה -"מחלה

 )65/נב(
 

33.215 
 ללא משכורת אינה נחשבת כתקופת שירות לצורך קביעת מספר ימי תקופת חופשת מחלה )א(

חופשת המנוחה וחופשת המחלה בתשלום הניתנים לעובד באותה שנה ולצורך קביעת שיעו ר  
אולם תקופה זו תיראה כתקופת שירות לצורכי קביעת מכסת חופשת ; פיצויי הפיטורים וגמלאות

  . ידום בדרגההמנוחה ולצורכי תשלום תוספת הוותק ולצורך ק
על תקופת חופשת מחלה ללא משכורת יודיע מנהל היחידה בטופס הודעה על שינויים אישיים 

 ;)93.2ראה פרק משנה ) (2717מדף (
ת לצורך צבירת מספר ימי חופשת תקופת חופשה ללא משכורת אינה נחשבת כתקופת שירו )ב(

 .18.5%גם אם  העובד רכש  זאת לגמלאות ולפיצוי פיטורין ושולמו , המנוחה וחופשת מחלה
 

33.216 
, רשאי) 33.125 ועובד הנמנה עם אחד הסוגים המפורטים בפסקה 18למעט עובד למטה מגיל (עובד 

כפי (לנצל את ימי חופשת המנוחה שלו מעל למכסה שנקבעה לפי החוק , 33.16למרות האמור בסעיף 
 .בתקופה שבה הוא נמצא בחופשת מחלה ללא משכורת, )33.102שהיא מוגדרת בפסקה 

 
  הודעה על מחלה ותעודות רפואיות- 33.22

 
33.221 
ככל  , ייב להודיע על כך למנהל היחידה באמצעות הממונהח, הנעדר מעבודתו לרגל מחלה, עובד

עם מסירת ההודעה יודיע העובד גם את מקום הימצאו  . האפשר בתחילת היום הראשון להיעדרו
ידאג למסירתה באמצעות קרוב משפחה , נבצר מן העובד למסור את ההודעה בעצמו, בתקופת היעדרו
 .או אדם אחר

 
33.222 

רגל מחלה במשך יום עבודה אחד שבו הוא חייב להיות בעבודה או במשך שני עובד הנעדר מעבודתו ל
מפסיקים  את  , שבהם משוחרר העובד מהעבודה, יום מנוחה שבועי או יום מועד(ימי עבודה רצופים 

.  הודעה אישית על מחלתו, ליד הממונה, בשובו לעבודה, ימסור, ולא קיבל טיפול מרופא, )הרציפות
הטופס יישמר בתיק ו ). 2450מדף (הודעה על היעדרות /  בקשה לחופשה ההודעה תימסר בטופס
  .האישי של העובד ביחידה

 )40/נב(
 

33.223 
עובד המועסק במשרד בו נהוג שבוע עבודה בן שישה ימים אינו רשאי להצדיק את היעדרו לרגל  )א(

  ; יותר מאשר פעמיים במשך כל שנת תקציב33.222פי פסקה -ה על סמך הודעה אישית עלמחל
 היעדרו   נהוג שבוע עבודה בן חמישה ימים אינו רשאי להצדיק אתבו המועסק במשרד ובדע )ב(

ר פעמיים במשך כל שנת יותר מאש, 33.222פי פסקה -על, על סמך הודעה אישית, לרגל מחלה
או פעם אחת בכל שנת תקציב במשך שני ימי עבודה , למשך יום עבודה אחד בלבד, תקציב
 . רצופים

 )15/שע(
 

33.224 
פי הודעות אישיות לפי פסקה  -המוצדקים על(, ותיו ההיעדררמיםגונסתבר שביחידה מסוימת  )א(

לצמצם , בהסכמת האחראי, רשאי מנהל היחידה, הפרעות במהלך התקין של העבודה, )33.222
או להפסיק למשך תקופה מסוימת או לבטל לחלוטין את זכותם של עובדי היחידה להצדיק את  

 ;ות אישיותפי הודע-היעדרותם על
, לאחר התייעצות עם לשכת הבריאות המחוזית ובהסכמת האחראי, מנהל היחידה רשאי גם )ב(

,  פי הודעה אישית -עדרו עלילהפסיק או לבטל לחלוטין את זכותו של עובד מסוים להצדיק את ה
 .אם יראה סיבה מספקת לכך
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33.225 
ואף ימי מנוחה שבועיים וימי , צופיםעובד הנעדר מעבודתו לרגל מחלה תקופה ארוכה משני ימים ר

תעודת מחלה מאת רופא , לא מאוחר מהיום השלישי להיעדרו, חייב להמציא לממונה, פגרה בכלל
 :שתכיל את הפרטים הבאים

 ;שם החולה )א(
 ;נסמן מבוטל )ב(
ואם עדיין אינו מסוגל לחזור , שבה לא היה העובד מסוגל לעבודה לרגל מחלה, התקופה )ג(

 ;שוערת שבה לא יהיה מסוגל לעבודההתקופה המ, לעבודתו
 ;חתימתו וכתובתו, שם הרופא )ד(
 .תאריך הוצאת התעודה )ה(

 ))2)(א(2'  ס, 1976-ז"הת של,  )נהלים לתשלום דמי מחלה(תקנות דמי מחל ה (
 
33.226 

 פסקה מבוטלת
 

33.227 
 או 33.223דיק את היעדרו על סמך הודעה אישית פקעה בהתאם לפסקאות עובד שזכותו להצ )א(

 גם אם נעדר 33.225 חייב להביא תעודת מחלה שתכלול את הפרטים הנזכרים בפסקה ,33.224
 ;יום אחד בלבד

 .44.134 ראה פסקה -לה על היעדרות של עובד בעת שביתה עקב מח )ב(
 

33.228 
חייב הוא  , נבצר מעובד לשוב לעבודתו לרגל מחלה בתום התקופה שצוינה בתעודת מחלה שהוא הגיש

ככל האפשר לפני תום התקופה האמורה ולא מאוח ר , להודיע על כך למנהל היחידה באמצעות הממונה
כן הוא חייב להמציא לו מיד תעודות מחלה על התקופה , ודהמן היום שבו היה חייב לחזור לעב

 .הנוספת של היעדר משוער מהעבודה לרגל מחלה
 

33.229 
ומסמכים  , יעבירן למנהל היחידה, קיבל הממונה מהעובד הודעה אישית או תעודת מחלה )א(

אלה ישמשו אסמכתא להכרת ההיעדר כהיעדר לרגל מחלה בכפיפות לאמור בפסקאות 
33.237- 33.239; 

ויירשמ ו  ) 91.132ראה פסקה (ימי ההיעדר לרגל מחלה יובאו לידיעת האחראי לרישום  )ב(
תעודות המחלה וכן שאר  , ההודעות האישיות,  של העובדת האישיבמערכת הנוכחות 

 ביחידה שאליה הוא המסמכים הקושרים בה או בבדיקות רפואיות יישמרו בתיקו האישי
 .משתייך

 
  ביקורת על היעדר מפני מחלה- 33.23

 
33.231 

, על הממונה ועל מנהל היחידה לעקוב באופן מתמיד אחר היעדרות עובד לרגל מחלה )א(
  ;ידי משלוח אחד מעובדי היחידה לביתו של העובד החולה-ובמקרים נאותים אף על

חייב מנהל , ידי העובד מעוררות ספק-אם נסיבות ההיעדר או תעודת מחלה המוגשת על )ב(
היחידה לפנות מיד אל לשכת הבריאות המחוזית כדי שתברר את הנסיבות וכדי שתבדוק אם  

 ;ההיעדר מוצדק
אם , המחוזית תמציא את תשובתה בכתב ותציין גם במקרים המחייבים זאת לשכת הבריאות )ג(

או בעובדים או , בשירותלפי אבחנת המחלה עלולה היא לפגוע בעבודתו של בעל התעודה 
 ;באנשים אשר יבואו במגע עם העובד לאחר שובו לעבודה

 .תעודת המחלה תישאר בלשכת הבריאות המחוזית )ד(
 )7/עו(
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33.232 
 :ריאות המחוזית במקרים המפורטים להלןמנהל היחידה חייב לפנות מיד אל לשכת הב

 ;נעדר העובד מן העבודה לרגל מחלה לעתים קרובות )א(
אם נעדר העובד מן העבודה לרגל מחלה תקופה ארוכה משני חודשים ללא הפסק או אם   )ב(

 ;הגיש עובד תעודת מחלה המחייבת את היעדרו לתקופה ארוכה כזאת
 ;ד במשך חלק מיום העבודה בלבדידי רופא לעבו-אם נצטווה העובד על )ג(
ידי רופא לעבוד לרגל מחלתו במשך תקופה מסוימת עבודה קלה -אם נצטווה העובד על )ד(

 .בלבד
 

33.233 
ימלא ח לק  , 33.232 או לפסקה 33.231פנה מנהל היחידה אל לשכת הבריאות המחוזית בהתאם לפסקה 

במקור ובהעתק אחד ויצרף להם את תעודת  ) 2462מדף ( טופס ביקורת היעדרות מסיבת מחלה של' א
המחלה האחרונה של העובד וכן תעודות מחלה ומסמכים אחרים מתוך תיקו האישי של העובד ביחידה 

מו כן יצרף מנהל היחידה רשימה המפרטת את היעדרי העובד מן העבודה כ. אשר לדעתו נוגעים בעניין
 . החודשים האחרונים12לרגל מחלה במשך 

 
33.234 

רשאית לשכת הבריאות המחוזית לדרוש כי מנהל היחידה יופיע בפניה עם תיק ו  , במקרים הנראים לה
י של העובד וכל מסמך אחר האישי של העובד וימציא לה ממנו פרטים נוספים הנוגעים בעברו הרפוא

 .היכול לעזור ללשכת הבריאות להגיע למסקנות רפואיות
 

33.235 
)  2462מדף (של טופס ביקורת היעדרות מסיבת מחלה ' לשכת הבריאות תציין את מסקנותיה בחלק ב

העתק הטופס  ,  את המקור למנהל היחידה יחד עם כל החומר שהומצא להזירחבמקור ובהעתק אחד ות
 .יישאר בלשכה

 
33.236 

לפי בקשת מנהל היחידה או ביזמתה , במקרים הנראים לה, לשכת הבריאות המחוזית רשאית )א(
לערוך בדיקת ביקורת בביתו של עובד הנעדר לרגל מחלה או במקום שהעובד הודיע כי הוא , היא

  ;דרוש שהעובד יתייצב לבדיקה רפואית בהתאם להוראותיהנמצא בו או ל
הרופא , שתמנה לשכת הבריאות, אמון פרטי-את בדיקת הביקורת יערוך רופא הלשכה או רופא )ב(

והוא , ח על ביקורו לרופא הממונה על לשכת הבריאות"שערך את בדיקת הביקורת ימציא דו
 ;ימציא את חוות דעתו למנהל היחידה שבה מועסק העובד

תשלם את שכר טרחתו ואת כל ההוצאות הכרוכו ת  , אמון פרטי-ערך את בדיקת הביקורת רופא )ג(
 .פי הוראת לשכת הבריאות המחוזית-על, בבדיקה היחידה שבה מועסק העובד

 
33.237 

פי תעודות מחלה -לשכת הבריאות המחוזית רשאית לאשר או לא לאשר היעדר מן העבודה על )א(
או לקצר תקופות היעדר שצוינו , 33.232 או לפסקה 33.231 המועברות אליה בהתאם לפסקה

 ;בתעודות המחלה
פי תעודת מחלה או הפחיתה תקופת -לא אישרה לשכת הבריאות המחוזית היעדר מן העבודה על )ב(

 ;כך לאחראיוכן יודיע על , ימסור מנהל היחידה מיד על כך לעובד, היעדר לרגל מחלה
תיחשב כהיעדר ללא , ידי לשכת הבריאות המחוזית-אשר לא אושרה על, תקופת היעדרו של העובד )ג(

 בדבר אי זכאות העובד לקב ל  44.113רשות ללא סיבה מתקבלת על הדעת ויחולו הוראות פסקה 
 .משכורת בעד הזמן שבו נעדר

 
33.238 

לא יהיה זכא י  , או הגיש הודעה אישית כוזבת, מחלה על יסוד טענה כוזבתהתברר כי הגיש עובד תעודת 
ראה פסק ה  (למשכורת בעד תקופת ההיעדר והאחראי ינקוט נגדו בצעדים המשמעתיים הנאותים 

44.114.( 
 

33.239 
 33.227 או 33.225ות אעובד החייב להמציא הודעה אישית או תעודת מחלה בהתאם להוראות פסק

אינו זכאי למשכורת בעד תקופת ההיעדר אלא אם אישרה זא ת , ולא המציאה, בעד תקופת היעדר
האחראי ישקול בכל מקרה אם יש לנקוט נגד העוב ד  , נציבות שירות המדינה לאור נסיבות המקרה

 .בצעדים משמעתיים
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  מצב הבריאות של העובד בדיקת- 33.24

 
33.241 

 בריאות או  ממצב לממונה או למנהל היחידה כי יעילותו של עובד בעבודה נפגמה כתוצאה נראה )א(
 תשומת לב אתחייב הוא להסב לכך , כתוצאה מהיעדרויות מרובות או ממושכות לרגל מחלה

 ;האחראי
 קביעת כושרו לשם ,בצירוף פירוט הנסיבות, האחראי יפנה אל לשכת הבריאות המחוזית )ב(

 ;הבריאותי של העובד להמשיך בעבודתו הנוכחית או בשירות
 המשמעת  ליידע את אגף על האחראי, מקרים בהם נפתח כנגד העובד תיק פלילי או משמעתי )ג(

 הבריאות לשכת את יעדכן האחראי. לשכת הבריאות הפניית העובד לעל ,בנציבות שירות המדינה
עובד מושעה או נמנע ממנו להתייצב למקום העבודה  (עבודהבכל הקשור למעמדו של העובד ב

 קביעת כושרו הבריאותי אתהמחוזית הבריאות בטרם תקבע הלשכה . )45.332בהתאם לפסקה 
 את עמדתו של הממונה ולשמועלקבל פרטים , של עובד בעל תיק פלילי או משמעתי עליה לתאם

 ; המדינהעל המשמעת בנציבות שירות
 אישית ובמכתב שיימסר לידיו של העובד על החלטתו לפנות אל לשכת יודיעמנהל היחידה  )ד(

למעט מקרה כאשר מנהל היחידה חושש כי הודעה כזו  ,  את מצב בריאותולבדוקהבריאות בכדי 
אז עליו לקיים התייעצות בנדון עם רופא שירות ,  מצב בריאותו של העובדאתעלולה להחריף 

 התייעצות זו יודיע לעובד רק אם מסקנות הבדיקה קובעות שעליו לפרוש מ ן  אחרולהמדינה 
 ;או שהן קובעות שינוי במעמדו בעבודה,  בריאותמסיבותהעבודה 

 המחוזית  הבריאות הממונה או מנהל היחידה אל האחראי וכן פניית האחראי אל לשכת פניית )ה(
 ; לתכנהובנוגע לעצם הפנייה בקשר, תיעשה בכתב ואגב הקפדה על שמירת סודיות מתאימה

 במשרד  העובדויתויקו בתיקים האישיים של ,  הפנייה ישלחו בתוך מעטפה חתומההעתקי )ו(
 ;ובנציבות שירות המדינה

 במסמכים לעייןבנציבות שירות המדינה רשאי .  בלבד רשאי לעיין במסמכים שבמעטפההאחראי )ז(
 .ידי נציב שירות המדינה-על שהוסמך לכך מי  -שבמעטפה 

 )8/עב(
 

33.242 
לשכת הבריאות המחוזית רשאית לדרוש שעובד יתייצב לבדיקה בפני ועדה רפואית מחוזית לשם 

ם כל בדיקה של מצבו הבריאותי  או  קביעת כושרו הבריאותי להמשיך בעבודתו או בשירות או לש
 .כושרו הגופני

 
33.243 

אשר , מסקנות הוועדה הרפואית המחוזית טעונות אישור ראש היחידה הרפואית לעובדי המדינה )א(
נתונים נוספים כדי  , יהיה רשאי לדרוש מהוועדה המחוזית מהעובד או מהמשרד בו מועסק העובד

 ;להשלים את הבדיקה
יחזיר אותן לוועדה המחוזית אשר תודיע את , ואית את המסקנותאישר ראש היחידה הרפ )ב(

 ;ידי ראש היחידה הרפואית לאחראי-מסקנותיה ואישורן על
או נוכח לאחר מעשה שיש נתונים מספיקים , לא אישר ראש היחידה הרפואית את המסקנות )ג(

החלטות יעביר אותן לוועדה הרפואית המרכזית אשר רשאית לאשר או לשנות , לביטול אישורו
 ;ובמקביל יעביר הודעה מתאימה לאחראי, ההחלטה תהייה סופית, הוועדה המחוזית

על ראש היחידה הרפואית להודיע בהקדם האפשרי , לעיל) ג(-ו) ב(במקרים המנויים בנסמנים  )ד(
 ;בכדי למנוע הליכים העלולים לגרום לשינויים במעמדו של העובד, את החלטתו לאחראי

ביר את מסקנותיה לאחראי וישלח העתק מהן אל לשכת הבריאות ראש היחידה הרפואית יע )ה(
האחראי יפעל בהתאם למסקנות אלו וישלח העתק מאושר או תצלום מהן אל נציבות , המחוזית

 ;שירות המדינה
  )ו(

 ;והאחראימסקנות ראש היחידה הרפואית יובאו מיד לידיעת העובד  .1
,  ת תפקידו מטעמים בריאותיים עובד אשר נקבע לגביו כי הוא פסול לשירות או מלמלא א .2

ממועד הפסקת עבודתו במשרד ועד לסיום הליכי . תיפסק עבודתו במשרד לאלתר
ישהה העובד בחופשת , או העברתו למשרה אחרת) 82.3- ו82.2פרקי משנה (הפיטורים 

שהה העובד בחופשת מחלה ללא  י,  ואם אין לו חופשת מחלה  צבורה;  מחלה צבורה
 ;משכורת
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. אולם לא יותר משלושה חודשים, הליך חיפוש תפקיד חלופי לעובד יימשך פרק זמן סביר .3
רשאית נציבות שירות המדינה להאריך , לא נמצא תפקיד חלופי במהלך שלושה חודשים
 ;את משך הזמן עד שלושה חודשים נוספים בלבד

 קבעו כי הוא פסול לתפקיד ולא לשירות ולא נמצא עובד אשר מסקנות הוועדה הרפואית .4
ישהה בחופשה המחלה הצבורה שלו או בחופשת מחלה ללא משכורת , לו תפקיד חלופי

 ;וזאת עד לסיום הליכי הפיטורים
ישהה  , 85.84עובד אשר הגיש ערר על מסקנות הוועדה הרפואית בהתאם לאמור בסעיף  .5

ישהה בחופשת מחלה , ואם אין לו חופשת מחלה צבורה; צבורה שלובחופשת המחלה ה
 ;ללא משכורת עד מתן החלטה בערר

לא הוגש ערר על החלטת הוועדה הרפואית תוך שישים יום כקבוע בתקנות שירות המדינה  .6
ניתן לפתוח בהליכי הפיטורים , 1968-ט"התשכ, )ערר על החלטת ועדה רפואית) (גמלאות(

הודיע העובד בכתב כי אין  בכוונתו להגיש ערר על החלטת . אחרתאו ההעברה למשרה 
ניתן לפתוח בהליכי פיטורים או העברה , הוועדה הרפואית וזאת בטרם חלפו שישים יום

 . למשרה אחרת החל ממועד מתן הודעתו של העובד
 .נסמן מבוטל )ז(

 )1968-ט "ה תשכ, ) החלטת  ועדה רפואית עלערר ) (גמלאות(תקנות שירות המדינה  (
 )28/שע(

 
33.244 

 .ידה שבה מועסק העובדפי סעיף זה תחולנה על היח-הוצאות כל הבדיקות הנערכות על
 

33.245 
פי הורא ו ת   -נעדר עובד מהעבודה מסיבת מחלה וסירב להו פיע בפני ועדה רפואית או  לבדיקה רפואית על  )א(

 או ל שכת הבריאות   - ומנהל היח ידה,  לאחר ש נדרש לעשות  ז את33.243 או  33.242, 33.236פסקאות 
ת יראה תקופת   ,  קבעו שסיבת סירובו מתקבלת על הדעת-פי פנייתו של  מנהל היחידה -המחוזית על

 ;  בכפיפות להו ראות  פר ק משנה זה,ההיעדר כחופשת מחלה
 כי -פי פנייתו של מנהל היחידה - על-לא מסר העובד סיבה לסירובו או קבעה לשכת הבריאות המחוזית  )ב(

החל מתא ריך סירובו   , לא  תא ושר  ל עובד חופשת מ חלה, ו של  העובד אי נה מ תקבלת על הדעתסיבת סירוב
כ ן א ין להכיר   . כל   עוד הוא  עומד בסירובו,  להופיע בפני ועדה רפואית א ו להיבדק בדיקה רפואית

שבגללה נדר ש לה ופיע בפני ועדה  , כחופשת מחלה את תקופת הי עדרו של  העובד מן העבודה  בעבר
לא אושרה לעובד  חופשת . אם טרם הוכ רה תקופה זו כחופשת מחלה, היבדק בדיקה רפואיתרפואית או ל

ייראה  היעדרו מן הע בודה כהיעדר ללא רשות  ללא  סיבה מתקבלת על הדעת , מחלה לפי האמור לעיל
- העובד או  אי  בדבר  זקיפת ההיעדר על  חשבון חופשת  ה מנוחה של 44.113ותחולנה  עליו ה וראות  פסקה 

 . זכאותו  לקבל משכורת בעד הזמ ן שנעדר 
 

33.246 
 א ו  33.242, 33.236ות אסירוב להופיע  לפני ועדה  רפו אית או  להיבדק בדיקה רפואית  בהתאם לה ורא ות פסק

ועל האחראי לנקוט צעדים נגד   , מהווה עבירה על המשמעת, ל הדעתאם אין  סיבת הסירוב מתקבלת ע, 33.243
הכ ול לפי חומרת  ה עניין ולאחר  הת ייעצות עם לשכת הבריאות המ חוזית  , 45.2פי הורא ות פרק  משנה -העובד על

 . משרד הבריאותהנוגעת בדבר א ו עם ראש  היחידה הרפואית לע ובדי המדינה ב
 

33.247 
סירב העובד להופיע לפני ועדה רפואית או להיב דק בדיקה רפואית בנסיבות שאינן מאפשרות  לה ביא אותו לדין   

אם יש בעובד תופעות המצביעות על אפשרות שהוא חול ה נפש או שהו א מופרע מבחינה  , למשל(משמעתי 
המדי נה ויצרף לפנייתו חוות דעת ש ל ועדה רפואית  מחוזית שאושר ה יפנה ה אחראי אל נציבות שירות , )נפשית
 .ויבקש ממנה לקבוע את המשך הטיפול במקרה הנדו ן ,  ידי ועדה רפואי ת מרכזית-על

 
  היעדר לרגל מחלת בן ביתו של העובד- 33.25

 
33.251 

וקבע המנהל הרפואי , חלה אחד מבני ביתו של עובד בית חולים או מוסד רפואי ממשלתי אחר במחלה מידבקת
א לא לפי הוראות   , העוב ד לא יורשה לח זור לעבודתו, של המוסד או בא כוחו כי המגע עם העובד מסוכן לזולת

 .ות קופת היעדרו תיחשב כהיעדר מחמת מחלה,  המנהל הרפואי  או בא כוחו
 )10/סד(
 

33.252 
תיזקף תקופת  , כדי שיוכל לטפל בחולה, עובד המקבל רשות להיעדר מ העבודה לרגל מחלה של אחד מבני ביתו
ל פי  , או  תיחשב כחופשה ללא משכורת, היעדרו על חשבון חופשת המנוחה שהעובד ז כאי לה באותו  תאריך

 )10/סד(.בחירת העובד
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33.253 
 -לעניין פסקה זו  )א(

 
עובד שהוא הורה לרבות אם או אב מאמצים או מי שקיבלו לבי תם ילד מאומץ או 

 ;  שיש לו חובה אחרת מן הדין לספק  צר כיו של היל דמיבמשפחת אומנה או 
 

 -" עובד"

 ;  הסמיכו לכ ךהרווחה והשירותים החברתייםמשפחה שאושרה בידי מי ששר 
  

 -" משפחת אומנה"
 ; 1998-ח"התשנ, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ל5כהגדרתו בסעי ף 

 
 -" אדם עם מוגבלות"

 ;לווי וטיפול, לרבות השגחה, סיוע שהאדם ע ם המוגבלות נזקק לו בש ל מוגבלותו
 

 -" סיוע אישי"
 ; 33.207היעדרות ימי עבודה ולא ימי ל וח כהגדרתה ב פסקה 

 
 -" היעדרות בפועל"

 :בהחזק תו ילד הנמצא עמו ואשר נתקיים בו אחד מאל השעובד 
 

 -" עצמאיהורה "
או מחלה אחרת , מחלה שנדרש לגביה טיפו ל קבוע  בדיא ל יזה, מחלה ממארת

בהתייעצות עם שר הבריאות ובאישור ועדת , בצו, שקבע שר הכל כלה והתעשייה
 . רווחה והבריאות של הכנסתהעבודה ה

 )) ג(א1' ס, 1993-ג"התשנ, )חוק דמי מחלה היעדרות בשל מחלת ילד(
 ) 6/עו(

 -" מחלה קשה"

 ;הוא אינו נשוי ואין אדם הידוע  בציבור כבן זוגו .1
  וב תנאי שאין אדם אחר , להלן)או ג) ב, ) אנסמניםו האמור באחת מהוא נשוי ומתקיים ב .2

 :הידוע בציבור כבן זוגו
פי דין להשתח רר מקשר -הוא חי בנפרד מבן זוגו תקופה של שנתיים ל פחות ופתח בהליך ע ל  )א

 ;הנישואין ופעל במסגרת הליך ז ה שנתיים לפחות
 ;1995-ה"התשנ, ]נוסח משולב[חוק הביט וח הלאומי   ל1כמשמעותה  בסעי ף ,  היא עגונה )ב
מתוך תקופה של  ,  לפחותימים  90שהתה במקלט לנ שים מוכות , היא חיה בנפרד מבן זוגה )ג

פי -פתחה בהליך  על , שנים עשר חודשים שתחילתה ביום הראשון לשהותה במקל ט כאמור
; מקשר הנישואין ופעלה  במסג רת הליך  זה ב משך שישה חו דשים ל פחותדין להשתחרר  

 אישרה כי יש בכך כדי  רווחהואולם אישה תהא פטורה מפתיחת הליך כאמור אם לשכת ה
 .לסכן את חייה  או את חיי ילדה

זוגו לא עלה  לארץ ואף אינו  הוא עולה חד ש שנמצא בארץ למעלה  משנה ופחות משנתיים ובן .3
 .שאין לו בן זוג אחרשוהה בה ובתנאי 

 )1992-ב" ה תשנ, שברא שן הורה עצמאימשפ חות סיוע לחוק (
 )15/עה(

על חשבון תקו פת  ,  זכ אי לזקוף בש ל  מחלת יל דו,  שנה16עובד שעמו י ל ד שלא  מלאו  לו  )ב(
 : ב מספר ובתנאים אם התקיים אחד מאלהבפועל ימי היעדרות ,  הצבורה שלוהמחלה

או שבן זוגו הוא עובד עצמאי  , בן זוגו הוא עובד ולא נעדר מ עבודתו מכוח זכאותו כאמור .1
 להורה  ימים ב שנה8 עד  - שלא נעדר מעס קו או שעסק ב משלח ידו בימי היעדרות העובד

 י מים בשנה להורה עם שלושה 12ע ד ; שני ילדים ימים בשנה  להורה עם 10ע ד  ; לילד אח ד
 ; ילדים ומעלה

    ע ד  -   של  הילד עצמאיאו שהעובד הו א הורה ,   הילד נמצא  בה חזקתו הבלעדי ת של  העובד .2
 ימים 20עד ;  ימים בשנה להורה עם שני ילדים18עד ;  להורה לילד א חד בשנהימים  16

 .להורה עם שלושה ילדים ומעל ה
 )3/עה)(15/עה(

  )ג(
  90זכאי לזקוף עד  ,  שנה וע ב ד שנה ל פחות בשירות18עובד שעמו יל ד שלא  מלאו ל ו  .1

על  חשבון תק ופת המחלה  ,  של  יל דוקשהבש ל המחלה   ה ות בפוע ל בשנה של  היעדרימים
היה בן זוגו ; לפי ב חירת העובד, הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה המגיעים לו

 או שהיל ד   עצמאיעובד ולא  נעדר  מעבודתו מכו ח זכאותו כאמור או שהעובד  הוא הורה 
,   נה של היעד רות בפועל  בשימים 110זכא י העובד לזקוף  עד , נמצא בהחזקתו הבלע דית

  ;כאמור,   של יל דוקשהבשל המחלה ה 
 )6/עו(

י בואו בחשבון ימי ההיעדרות שזקף העוב ד   , בחישוב מספר  ימי ההיעדרות לפי נסמן זה .2
 ).ב(לפי נסמן 

 )א1'  ס, 1993-ג " התשנ,)היעדרות בשל מח לת ילד( חוק דמי מחלה (
 )26/סט)(15/עה(
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  )ד(
 י מים 18זכאי לזקוף עד  , ועב ד שנה לפחות  בשירות, גבלותעובד שהוא הו רה של אדם  עם  מו .1

בשנה של היעד רות בפועל על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו או על חשבון ימי החופשה  
לאדם  עם  , לצורך מתן  סיוע אישי שמ חייב היעדרות  כאמור,  ל פי בחירת העובד, המגיעים לו
 ימים נוספים של   18וף בשנה עד זכאי העובד לזק, ואם התקיים בו אחד מאלה; המוגבלות

ובלבד שלא היה  אדם אחר שניצל את זכותו לזקיפת ימים נוספי ם  , היעדרות בפועל כאמור
 :לצורך מתן סיוע אישי לאותו אדם עם מוגבל ות

 ;ולא  נעדר מ עבודתו מכוח זכאותו כאמור, בן זוגו הוא עובד )א
וק במשלוח ידו לצורך בן זוגו הוא עובד עצמאי של א נעדר מעסקו או שלא חדל מעיס )ב

 ;מתן סיוע אישי
 ;הוא הורה עצמאי )ג
 .האדם עם המוגבלות נמצא בהחזקתו הבלעדי ת )ד

ג ם  , לפי בחירתו, זכאי העובד  להביא בחשבון,  לעיל1)ד(בזקיפת ימי היעדרות כאמור בנסמן  .2
חלקי ימים שבהם נעדר לפי  הוראות נסמן זה בשל מחלת  ילדו שהוא אד ם עם מוגבלות או 

ח ל קי ימים לעניין זה יחושבו לפי  היחס שבין ההיעדרות ובין שע ות ; ן סיוע אישי לולצורך מת
 ; העבודה של ה ע ובד באותו יום אילולא נעדר

 שעות בשנה לצורך מתן סיוע אישי שמחייב  52העובד זכ אי להיעדר עד , בנוסף לאמור לעיל .3
כאמור אחד  התקיים בעובד ; בלא ניכוי משכר עבודתו, היעדרות לאדם עם המוגבלות

 שעות נוספות בשנה בל א ניכוי 52יהיה  זכאי להיעדר  עד , לעיל) ד-) א1)ד(מהתנאים בנסמן 
זכותו של  ; ובלבד  שלא היה אדם אחר שניצל את זכותו להיעדרות מכוח נסמן זה, משכרו

היעדרות בשל  (העובד לפי נס מן זה נוספת על כל זכות אחרת שנתונה לפי חוק דמי מחלה 
ואינה תלויה או מותנית בזכות אחרת לפי חוק  דמי מחלה   ,  1993-ג"תשנה , )מחלת ילד

 ;  1993-ג"הת שנ, )היעדרות בשל  מחלת ילד(
לא יחולו  לג בי עובד  שהוא  הורה של אדם  עם מוגבלות א ך מוגבלותו אי נה ) ד(הוראות נסמן  .4

 ; ימים ממועד הופעתה ואינה צפויה להשתנות60צפויה  לחלוף בתוך  , קבועה
לגבי  עובד  שהוא אפוטרופוס של א דם  עם , בשי נויים המחויבים, יחולו) ד(מן הוראות נס .5

ואין אפוטרופוס אחר שניצל   , ובלבד שאין אדם אחר המטפל באדם עם המוגבלות, מוגבלות
 ;את זכותו לפי נסמן זה

יבואו בחשבון ימי ההיעדרות שזקף העובד ל פי , )ד(בחישוב מספר ימי ההיעדרות לפי נסמן  .6
  .בק שר עם מחלת ילדו שהוא אדם  עם מוגבלות, לעיל) ג(או נסמן ) ב(נסמן 

 )ב1'  ס, 1993-ג "התשנ, )חוק דמי מחלה  היעדרות בשל מח לת ילד(
 )7/עד)(15/עה(

ואולם , לגבי  עובד   שהוא הורה במשפחת אומנה, יחולו בשינויים המחויבים) ד(-)ב(הוראות נסמנים  )ה(
של הילד או , ה רק אם הורהו הטבעי או הורהו המאמץההיעדרות של עובד כאמור תיזקף או תימנ

את זכאותו לזקיפה או  , באותם ימים או שעות, לא מימש, לפי העניין, של האדם עם המוגבלות
 ; להיעדרות מכוח אותה זכות

 )ג1'  ס, 1993-ג "התשנ, )חלה  היעדרות בשל מח לת ילדחוק דמי מ(
ימסור לממונה על משאבי אנוש  ,  לפסקה  זו)ה(או ) ג(, )ב(לפי  נס מנים עובד שנע דר מעבודתו  )ו(

היעדרות בשל  (תוספת הראשונה לתקנות דמי מחלה ש ב ההצהרהטופס יחידה הצהרה לפי /במשרד
הצ הרה  -ואם הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית  , בן זוגו וביד חתומה בידו  1993-ד"התשנ, )מחלת ילד

 ; בידו בלבדחתומה 
ימסור לממונה על משאבי אנוש , לצורך מתן סיוע אישי, )ה(או ) ד(עובד שנעדר מעבודתו לפי נס מן  )ז(

תוספת השנייה לתקנות דמי מחלה שבההצהרה טופס לפי , חתומה בידויחידה הצהרה /במשרד
 ; 1993-ד"הת שנ, )היעדרות בשל  מחלת ילד(
 )12/שע(

 : בן זוגו של עובד יוכיח כי הוא  עובד עצמאי ב אמצעות אחד מאלה )ח(
 ; כעובד ע צמאיביטוח לאומימסמך המעיד ע ל היותו רשום במוסד ל .1
 הזוג הכנסה מעסק או משלח י ד  המעיד כי לבן, מסמך המוגש לפקיד שומה או הניתן על ידיו .2

 ;באותה שנת מס
 . 1976-ו"התשל,  חוק  מס ערך מוסףאישור על היותו עוסק לפי  .3

 :צרוף מסמכים )ט(
 ; רפואי בדבר מחלת יל דויצרף העובד אישור) ג(-ו) ב(ל פי נס מנים להודעה  .1
 אישור ש ל רופא המעיד  שהאדם ב גינו נדרשת ההיעדרות יצרף ה עובד) ד(הודעה לפי  נס מן  .2

אישי נדרש  לצורכי  ואם הסיוע ה,  הוא אדם עם מ וגבלות הנזקק לסיוע אישי ב של מוגבלותו
 המעיד  אישור  של הגורם המטפלגם , סיוע  או השגחה בטיפול רפואי או פארה רפואי, ליווי

 ;על יום ותחום השעות שבהם ניתן הטיפול
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 ;לעיל) ח( כאמור בנסמן יצרף מסמך או אישור , לגבי עוב ד שבן  זוגו עצמאי .3
חוק  יצרף צו מינוי אפוטרופוס לפי , ל אדם עם  מוגבלות שאפוטרופוסלגבי עובד שה וא  .4

 ; 1962-ב "התשכ, הכשרות המשפטית והאפוטרופסות
,   כי העובד הינו הורה במשפחת אומנהאישוריש לצרף , לגבי הורה שהוא במשפחת אומנה .5

או מי שהוא  , משרד הרווחה והשירותים החברתייםידי המפקח ה ארצי על אומנה ב-שניתן על
 התקשר משרד הרווחה והשירותים החברתייםסמיך לכ ך או אישור כאמור של גוף מפעיל  שה

 .עימו לשמש כג וף מפעיל לאומ נה
ר שאי עובד  למס ור למעסיקו את  המסמכים או  האישורים הבאים , על אף  האמור  בסעיף  לעי ל )י(

תוך זמן סב יר אם חדל לח ול , ובל בד  שיודיע למעבי דו, מפורטות להלןבמועדים ובתק ופות ה
 :או אם פקע תוקפם או  בוטל, תנאי שעליו מעידים האישורים או המסמכים האמורים

וא ם   ;  פעם אחת בל בד- לגבי מוגב לות קבועה 2)ט( נסמן  כאמור ברישא לפיאישור של רופא .1
 ; פעם אחת בת וך תקופה של  שנים עשר חודשים-המוגבלות אינה קבועה  

 ;פעם אחת בתוך תקופה של שישה ח ודשים,  3)ט(אישור או מסמך כאמור לפי נס מן  .2
,  ת קבוע פעם אחת בלב ד אם ניתן צו אפוטרופסו, 4)ט(צו מינוי אפוטרופסות כאמור לפי נסמן  .3

 .אם ניתן צו אפוטרופסות זמני, או פעם אחת תוך תקופת אפוטרופסות קצובה
לא יראו בהיעדרותו , )ט(-ו) ז)(ו(כל  עוד  לא מס ר העובד את  ה מסמכים האמורים בנסמנים  )יא(

 .כהיעדרות המותרת מהעבודה לפי פס קה זו
 ,  )בשל מחלת  ילדהיעדרות  (מחלה דמי תקנות; 1993-ג"הת שנ, )היעדרות בשל מחלת ילד (המחל דמי חוק (
 )1993-ג"נהתש  
  )5/שע( 

 
33.254 

,  ל "לרבות עובד אלמן או גרוש עם ילד  כנ, הנמצא בבי תם, 16עובדת  שהם אב או אם לילד  בגיל  או עובד 
אשר זכותם לחופשת מחלה מבוטחת בקרן ביטוח אשר עבדו בשירות שלושה חודשים ללא הפס קה  

בהתאם להוראו ת  ,  זכאים  לקב ל  ממשרדם תשלום בע ד ימי היע דרותם-ילד   והנעדרים מעבודה לרג ל מחלת  
 ).ג(33.253 ראה פסקה קשהבדבר מחל ת ילד החולה ב מחלה ). ב( 33.253פסקה 

 )6/עו(
 

33.255 
  או הורה של בן הזוגהיעדרות מהעבודה בשל מחלת הורה

עובד זכאי לזקו ף עד שישה ימי ם בשנה של הי עדרות בפועל ב של מחלת ההורה שלו או של בן   )א(
ובלבד שבן זוגו הינו עוב ד   , על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, ")ההורה "-להלן (זוגו 

 ;ותו לפי פסקה  זוושלא נעדר מעבודתו מכוח זכא
גם חלקי  ימים  , לפי בחי רתו, זכאי עו בד  להביא בח שבון,  בזקיפת ימי היעדרות כאמור לעיל )ב(

חלקי ימים לעניין זה יחושבו לפי היחס שבין שעות ההיעדרות ובין שעו ת  ; שבהם נעדר
 . העבודה של ה ע ובד באותו יום אילולא נעדר

 היעדר ות מעבודתו ימסור עובד המבקש  ל זקוף לתקופת ה מחלה הצבורה  שלו ימי .1
 שב תוספת לתקנות דמי   הטופסל פי למנהל משאבי  אנוש הצהרה חתומה בידו 

 ; 1994-ד"התשנ, )היעדרות בשל מחלת ה ורה(מחלה 
שאחד מ אחיו נעדר מעבודתו בשל מחלת הורה ומימש זכאותו לפי החוק , עובד .2

" אח", לעניין זה; באותו פרק זמן, באותו עניין, עדר מעבודתו שלויי להאינו זכא
 בן או בת נוספים של ההורה שבשל טיפול בו מתבקשת זקיפת ההיעדרות -

 ;לרבות בן או בת מאומצים, לתקופת המחל ה הצבורה
להודעה כאמו ר יצרף העובד אישור מאת הרופא המטפל בהורה בדבר היות  .3

  -לעניין זה ; יום-לביצוע פ עולות יום, עזרת הזולתההורה תלוי לחלוטין ב
  ;ניידות עצמית בבית, רחצה, ש ליטה בהפרשות, אכילה,  לבישה-" יום-פעולות יום"
  ; גם רופא מחליף-" רופא"
 .יום- הורה שחלה והפך להיות תלו י לחלוטין בעזרת הזולת לביצוע פעולות יום-" חולה"

המוגדר כמוסד סיעודי  או מחלקה סיעודית  (עובד שהורהו נמצא במוסד סי עודי  .4
) תשושי נפש או תשושים, שבהם מוחזקים ומטופלים אנשים הזקוקים לסיעוד

 ;היעדרות לשם טיפול בהורה, אינו זכאי לזקוף בתקופת המחלה הצבורה
כל עוד  לא מ סר העובד את  המסמכים האמורים לעיל ל א יראו בהיעדרותו  .5

 ; היעדרות מהעבודה כדין
ר  בדבר חובת הו דעה  "אה זאת כדי  לגרוע מ ההוראות הנהוגות בתקשיאין בהור .6

 . 33.221 על  היעדרות מהעבוד ה בשל מחלה  כ אמור בפסקה סיקולמע
יעדרות בשל מחלת   ה( דמי מחלה תקנות;  1993-ד"הת ש נ, )היעדרות בשל מ חלת הורה( מחלה דמיחוק (

 )8/עד( )1994-ד "התשנ, )הורה
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33.256 
 היעדרות מהעבודה בשל מחלת בן זוג )א(

, בשל מחלת בן  זוגו,   בפועלעובד זכאי לזקו ף עד שישה ימים בשנה של היעדרות .1
 ; המחלה   ה צבורה שלועל חשבון תקופת

ימסור למנהל , עובד המבקש  ל זקוף לתקופת ה מחלה הצבורה שלו ימי היעדרות מעבודתו )א
דרות  היע(  לתקנות דמי מחלה 1הטופ ס שבתוספת  לפי הצהרה חתומה בידו , משאבי אנוש

 ; 1999-ט"התשנ, )בשל מחלת בן  זוג
להודעה כאמור יצרף העובד אישור מאת הרופא המטפל בבן הזוג בדבר היות בן הזוג  )ב

  -לעניין זה  ; יום-לביצוע פעילות י ום, תלוי לחלוטין בעזרת הזולת
;  ניידות עצמית בבית, רחצה, של יטה בהפרשות, אכילה,  לביש ה-" יום-פעולות יום"
 ; לרבות רופא מחליף-" פלהרופא המט"

כל עוד  לא מס ר העובד את המסמכים כמפורט בפסקה זו ל א יראו בהיעדרותו היעדרות  )ג
 ; מהעבודה כדין

סיק   ר בדבר חובת הודעה למע"אין בהוראה זאת כדי לגרוע מההוראות הנהוגות בתקשי )ד
 ; 33.221על היעדרות מ העבודה בשל  מחלה כאמור בפסקה 

היעדרות בשל  (תקנות דמי מחלה (; )1998-ח "התשנ, )היעדרות בשל מחלת בן זוג(חוק דמי מחלה (
 )1999-ט "הת שנ, )וגמחלת בן ז

 )10/סא( 
בשל מ חלה  ,  ימים בשנה של היעדרות60זכאי לזקוף עד , עובד שעב ד ש נה לפחות בשירות .2

על חש בון תקופת המחלה הצבורה  שלו או על  ח שבון ימי החופשה  , ממארת של בן זוגו
 ;לפ י בחירת העובד, ים לוהמגיע

יבואו בחשבון ימי ההיעדרות שזקף העובד לפי   , בחישוב מספר ימי ההיעדרות לפי פסקה זו .3
 .  לעיל1נסמן 

 ))א( א1, 1'  ס, 1998-ח"התשנ, )היעדרות בשל מח לת בן זוג( חוק דמי מחלה (
 )26/סט(

  היעדרות מהעבודה עקב הריון ולידה של בת זוג )ב(
בש ל טיפו לים או בדיקות  הקשורים ,  בפועלעובד זכאי לזק וף עד שב עה י מים בשנה של היעדרות

 .על  חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, זוגואו בשל לי דה  של בת , להריון בת זוגו
ימסור למנהל  , עובד המבקש  לזקוף לתקופת  המחלה הצבורה שלו ימי היעדרות מעבודתו .1

כללים ב דב ר   (תקנות דמי מחלה ( שבתוספת  הטופסלפי הצהרה חתומה בידו , משאבי אנוש
 ; 2000-א"התשס, )ב הריון ולידה של בת זוגהיעדרות עובד  עק

להודעה כאמור יצרף העובד אישור מאת הרופא המטפל בב ת הזוג בדבר טיפולים או בדיקות  .2
, לפי ה עניין, או בדבר הלי דה  של בת הזוג ומועדה, של בת הזוג ה קשורים להריון ומועדיהם

 ; יףלרבות רופא מחל" הרופא המטפל",  לעניין זה4והכל בהתאם ל נסמן 
 לעי ל לא י ראו בהיעדרותו 2- ו1כל עוד  לא מ סר העובד את  המסמכים האמורים בנסמנים  .3

 ; לפי הח וק1היעדרות מהעבודה המזכה לפי  סעיף 
 :אם ה יא היעדרות לצ ורך אחד מאלה, היעדרות עובד  מן העבודה יראו כהיעדרות מזכה בחוק .4

ם סיכון לחי י האישה או שכרוך בה, ליווי בת הזוג לטיפולים או ב דיקות בקשר ל הריון )א
 ; ש עות מתום ביצועה24- גם במשך  לא  יותר מ-ובמקרה של הפלה  , העובר

לעיל  אף כש לא כרוך  בהם סיכון   ) ליווי בת הזוג לטיפולים או ב דיקות כאמור ב נסמן א )ב
הזוג בעזרת הזולת בביצוע ה בדיקו ת   -בנסיבו ת שבהן תלויה  בת, לחיי האישה או העובר
 ;או הטיפולים כאמור

  שעות  24 מתחילת הופעתם של צירי לידה ועד  -" לידה", לעניין זה; וכחות בלידהנ )ג
 .מתום הלידה

 ע ל   סיקר בדבר חובת הודעה למע "אין בהוראה זאת כדי ל גרוע מההוראות הקבועות בתקשי .5
 . 33.221היעדרות מהעבודה בשל מחלה  כאמור בפסקה  

כללים  בדבר (תקנות דמי מחלה ) (2000-ס "התש, )היעדרות עקב הר יון ולידה של בת זוג( חוק דמי מחלה (
אישור הסכם  (חוק הסכם לנשיאת עוברים ) (2000-א"התשס, )ן ולידה של בת זוגהיעדרות עובד  עקב הריו

 )1996-ז"התשנ, )ומעמד היילוד
 )13/סח)(10/סא(
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 הסכם חוק מכוח  מהעבודה של אם מיועדת עקב היריון ולידה של אם פונדקאיתהיעדרות )ג(

  ").יתאם פונדקא  "-להלן  (1996-ו"התשנ, )אישור הסכם ומעמד היילוד (עובריםלנשיאת 
 בשל , בפועלזכאית לזקוף עד שבעה ימים בשנה של היעדרות,  כאמורמיועדת שהיא אם עובדת

על חשבון תקופת המחלה , טיפולים או בדיקות הקשורים להיריון או לידה של האם הפונדקאית
 .הצבורה שלה

תמסו ר  , עובדת המבקשת לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלה ימי היעדרות מעבודתה .1
 ;לעיל1)ב(הצהרה חתומה בידה כמפורט בנסמן , משאבי אנושלמנהל 

להודעה כאמור תצרף העובדת אישור מאת הרופא המטפל באם הפונדקאית בדבר  .2
או בדבר הלידה של האם  , טיפולים או בדיקות שלה הקשורים להיריון ומועדיהם

" מטפלהרופא ה", לעניין זה. 4והכל בהתאם לנסמן , לפי העניין, הפונדקאית ומועדה
 ;לרבות רופא מחליף

 לעיל לא יראו 2- ו1כל עוד לא מסרה העובדת את המסמכים האמורים בנסמנים  .3
 ; לפי החוק1בהיעדרותה היעדרות מהעבודה המזכה לפי סעיף 

אם היא , היעדרות עובדת שהיא אם מיועדת מן העבודה יראו כהיעדרות מזכה בחוק .4
 :היעדרות לצורך אחד מאלה

שכרוך בהם סיכון לחיי , אית לטיפולים או בדיקות בקשר להיריוןליווי האם הפונדק )א
 שעות מתום 24- גם במשך לא יותר מ-ובמקרה של הפלה , האישה או העובר

 ;ביצועה
לעיל אף כ שלא כרוך ) ליווי האם הפונדקאית לטיפולים או בדיקות כאמור בנסמן א )ב

הפונדקאית בעזרת בנסיבות שבהן תלויה האם , בהם סיכון לחיי האישה או העובר
 ;הזולת בביצוע הבדיקות או הטיפולים כאמור

 שעות  24 מתחילת הופעתם של צירי לידה ועד -" לידה", לעניין זה; נוכחות בלידה )ג
 .מתום הלידה

 למעסיקר בדבר חובת הודעה "אין בהוראה זאת כדי לגרוע מההוראות הקבועות בתקשי .5
 .33.221על היעדרות מהעבודה בשל מחלה כאמור בפסקה 

  )13/סח(
 

33.257 
שרדים ויחידות הסמך בדבר  לדון בפניות הממוסמכת שימנה נציב שירות המדינה תהיה ועדה )א(

זאת ,  במקרים רפואיים קשים וחריגים בלבדמשפחהבקשות עובדים להיעדרות בשל מחלת בן 
 החופשה של העובד לניצול ימיובלבד שיתרת , 33.25לאחר שמוצו זכויותיהם כמפורט בסעיף 

   ; יום14באותה שנה לא תעלה על 
 ר"לתקנות ולהוראות התקשי, בהתאם לחוקים, ותחליטם שבאים בפניה  תבחן את המקריהוועדה )ב(

האם לאפשר לעובד לנצל ימי  ,  והמשפחתיות המיוחדותהאישיותבעניין זה ובהתאם לנסיבות 
 . מחלת בן משפחהלצורךמחלה נוספים להם הוא זכאי 

 )10/שע(
 

 לארץ- מחלה בחוץ- 33.26
 

33.261 
לארץ לרגל תפקיד א ו  -אשר מקום עבודתו הקבוע הוא בארץ ואשר חלה בעת שהותו בחוץ, עובד

בתעודה זו חייבת להופיע . לארץ-יצטייד בתעודה רפואית מרופא מקומי במקום הימצאו בחוץ, חופשה
ידי ראש היחידה הרפואית -ללא אבחנה של המחלה לא תוכר התעודה על, לתו של העובדאבחנת מח

 . הימים בהם חלה העובד ייחשבו כימי חופשת מחלה. 33.262לעובדי המדינה כאמור בפסקה 
 )31/נא(
 

33.262 
אשר תעביר ,  ליחידתו33.261עם חזרתו ארצה ימציא העובד את התעודה הרפואית כאמור בפסקה 

ראש היחידה הרפואית לעובדי . משרד הבריאותאותה לאישור היחידה הרפואית לעובדי המדינה ב
 .ידי נוטריון-להמציא תרגום מאושר על, המדינה רשאי לבקש מהעובד שהגיש את התעודה
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  פיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה- 33.27
 

33.270 
 פיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה

 : חלות על עובדים אשר שירותם33.278 עד 33.271הוראות פסקאות 
 1970-ל"התש, ]נוסח משולב [)גמלאות(חוק שירות המדינה נושא זכות לגמלאות בהתאם ל )א(

לרבות אם הוראותיו אומצו מכוח הסכמים קיבוציים או הסדרים , ")חוק הגמלאות" - להלן(
 - או;")עובד בפנסיה תקציבית "-להלן בסעיף זה (קיבוציים דו צדדיים 

אשר מועסקים , וק הגמלאות ומבוטח בקופת גמל לקצבהאינו נושא זכות לגמלאות בהתאם לח )ב(
ידי ההסתדרות -או על, ידי הסתדרות העובדים הכללית החדשה-באחד הדירוגים המיוצגים על

ובלבד שבעת סיום , ומשכורתם מחושבת לפי הסכמים קיבוציים, ")י"הר("הרפואית בישראל 
 ").יה צוברתעובד בפנס "-להלן בסעיף זה (שירותם היו עובדים קבועים 

 ))25.8.2011 (א"  באב התש עה" שנערך ונחתם בכקיבוציהסכם (
 )13/עג(

 
33.271 
 ת עובדים בפנסיה צוברת לפיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלהזכאו

המבוטח בקופת גמל , בפנסיה צוברת בעד ימי חופשת המחלה שלא נוצלו לעובד פיצוי ישולם )א(
 : בנסיבות המפורטות להלןהעסקתואשר סיים , לקצבה

, המדינהוזאת לאחר ששירת בשירות , בגיל שאינו פחות מחמישים שנה, שירות סיום .1
או עובד שהועסק בחוזה ,  עשר שנים ברציפות ובעת סיום שירותו היה עובד קבועלפחות

, )חוזה מיוחד(, )מינויים(לתקנות שירות המדינה ) 2(1מיוחד במשרה תקנית לפי תקנה 
 ;ובאישור נציבות שירות המדינה1960-ך"התש

,  המדינהלאחר ששירת בשירות,  מפטירתו של העובד במהלך שירותוכתוצאה שירות סיום .2
או עובד ,  שלוש שנים ברציפות בסמוך לפטירתו ובעת פטירתו היה עובד קבועלפחות

, )מינויים(לתקנות שירות המדינה ) 2(1שהועסק בחוזה מיוחד במשרה תקנית לפי תקנה 
   ;ובאישור נציבות שירות המדינה1960-ך"התש, )חוזה מיוחד(

 :  כל התנאים הבאים במצטברבהתקיים שירות סיום .3
ידי הגורם המוסמך -על, מטעמי בריאות,  או נפסל לתפקידלשירות נפסל העובד )א

 ;המדינהלקבוע זאת בשירות 
 לפחות חמש שנים ברציפות ובעת סיום שירותו היה ההמדינ בשירות שירת העובד )ב

) 2(1או עובד שהועסק בחוזה מיוחד במשרה תקנית לפי תקנה ,  קבועעובדהעובד 
 ובאישור נציבות1960-ך"התש, )חוזה מיוחד(, )מינויים(לתקנות שירות המדינה 

 .שירות המדינה
,  הנושאת זכות לחישוב מכסת ימי המחלה ולפיצוי בגין חופשת מחלה שלא נוצלהשירותתקופת  )ב(

לרבות לפני מועד תחילתו (כוללת רק תקופת שירות אשר העובד צבר בגינה ימי חופשת מחלה 
  ;לפי הכללים הקיימים בשירות המדינה, )של ההסכם

תן רק במקרה שהעובד ניצל במשך כל תקופת שירותו  פיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה יינ )ג(
 מסך כל ימי חופשת המחלה המגיעים לו בעד כל תקופת 65%- לא יותר מ המדינהבשירות

ניצל העובד יותר  .  ימים לכל חודש שירות2½בשיעור של , שירותו הנושאת זכות לחופשת מחלה
 . צוילא ישולם לו כל פי,  מסך כל ימי חופשת המחלה האמורה65%-מ
 )13/עג(

 
33.272 

 חישוב הפיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה לעובדים בפנסיה צוברת
 . זוכאמור בפסקה, ה הצבורהמחלה בעד חופשת מחלה שלא נוצלה יינתן בעד חופשת הפיצוי )א(

 :להלן פירוט הכללים
הפיצוי יינתן בעד יתרת ימי חופשת המחלה הצבורה במשכורת מלאה העומדת לזכותו של  .1

סך כל ימי  חופשת המחלה המגיעים לו בעד כל תקופת  : דהיינו, העובד ביום פרישתו
וי כל בניכ,  ימים לכל חודש שירות2½שירותו הנושאת זכות לחופשת מחלה בשיעור של  

 ;חופשת מחלה במשכורת מלאה שניצל במשך כל תקופת שירותו
 תובא בחשבון באופן יחסי לחלקיות המשכורת -חופשת מחלה במחצית המשכורת  .2

 .כלומר רק מחצית התקופה תובא בחשבון, ששולמה
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 : לעובד הזכאי לו,  הפיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלהחישוב אופן )ב(
, B-ב Aיחושב כמכפלה של ,  לוהזכאילעובד , א נוצלה בעד חופשת מחלה שלהפיצוי
  :כאשר

 

A -זו לפי האמור בפסקה - חּוַשב לגבי עובד אילו,  סכום הפיצוי: 
 :הפיצוי יהיה בשיעור משכורת של מספר ימים כמפורט להלן

 מסך כל ימי חופשת המחלה  65% עד 36%-ניצל העובד במשך כל תקופת שירותו מ )1
 ימי  30בעד כל , יה הפיצוי בשיעור משכורת של שישה ימיםיה, שהגיעו לו כאמור

 .חופשת מחלת שביתרת ימי חופשת המחלה
 מסך כל ימי חופשת המחל ה  36%-ניצל העובד במשך כל תקופת שירותו פחות מ )2

 ימי 30בעד כל , יהיה הפיצוי בשיעור משכורת של שמונה ימים, שהגיעו לו כאמור
 .להחופשת מחלה שביתרת ימי חופשת המח

ישולם החלק היחסי ש ל  ,  יום30-בעד יתרת ימי חופשת מחלה צבורה הפחותים מ )3
 .לפי העניין, לעיל) 2או ) 1 נסמניםהפיצוי כאמור ב

 : פירושו-" שכר יומי"לעניין חישוב הפיצוי  )4
במשרדים בהם נהוג שבוע עבודה בן שישה ימים וכן במשרדים בהם נהוג שבוע עבודה בן 

 :חמישה ימים
הכוללת את המשכורת המשולבת וכל תוספ ת  , שכורתו החודשית של העובד ממ1/25

 ).83.522פסקה (אחרת המובאת בחשבון בהתאם להוראות לצורך פיצויי פיטורים 
 

B -שיעור כדלקמן : 
 : ומעלה 50 עובד שסיים שירותו בגיל לגבי )א(

 .30% -) לא כולל (51 עד 50 בגיל שירות סיום )1(
 .40% -) לא כולל (52 עד 51 שירות בגיל וםסי )2(
 .50% -) לא כולל (53 עד 52 שירות בגיל סיום )3(
 .60% -) לא כולל (54 עד 53 שירות בגיל סיום )4(
 .70% -) לא כולל (55 עד 54 שירות בגיל סיום )5(
 .80% -) לא כולל (56 עד 55 שירות בגיל סיום )6(
 .90% -) לא כולל (57 עד 56 שירות בגיל סיום )7(
 .100% - ומעלה 57ירות בגיל  שסיום )8(

 מפטירה או כתוצאה מפסילה לשירות או לתפקיד כתוצאה שירות סיום לגבי )ב
 .100%שיעור של : 3- ו2)א(33.271פסקה ב כמפורט -מטעמי בריאות 

 : פיצוי בגין ימי מחלהלתחשיב דוגמא
  B  = 70%: 54.5 שירותו אצל מעסיק בגיל סיים עובד

 
 30בעד כל , כך שהפיצוי הינו בשיעור משכורת של שמונה ימים,  מסך ימי המחלה30% ניצל העובד
 . שביתרת ימי חופשת המחלה,  חופשת מחלתימי

 
הוא )  ימים לכל חודש שירות2.5( ימי מחלה שלהם היה זכאי 750 מתוך : שנים25 זה עבד עובד אם

 . ימי מחלה 525ונשארה לו יתרה של ) 30%( ימים 225ניצל 
 

 . ימים140 = 8*17.5  >-----  525/30=17.5:  ימים8 ימים הוא זכאי לפיצוי עבור 30 כל עבור
 A -) לצורך פיצויי פיטורים( חודשיות משכורות 5.6=140/25

 
 :  זכאי לפיצוי כדלקמןיהיה העובד

A*B    - 5.6*70% = 3.92 משכורת לצורך פיצויי פיטורים( חודשיות משכורות .( 
33.273 

 זכאות עובדים בפנסיה תקציבית לפיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה
מן השירות בנסיבות המפורטות להלן ישולם לו או לשאיריו פיצוי  בפנסיה תקציבית פרש עובד  )א(

 :בעד ימי חופשת המחלה שלא נוצלו העומדים לזכותו בתאריך פרישתו
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 שנה בהתאם 50- בגיל שאינו פחות מ85.411 או 85.221בפרישה לקצבה בהתאם לפסקה  .1
 ;33.274 למפורט בפסקה

 כאשר העובד יקבל את קצבת ו  85.311 ,)ג(82.511בפרישה לקצבה בהתאם לפסקאות  .2
ישולם הפיצוי בעד ימי חופשת מחלה שלא נוצלו מיד עם הפרישה , ד מאוחר יותרבמוע

בהתאם למפורט בפסקה  , פי גילו במועד הפרישה-בהתאם לשיעור שהיה מגיע לו על
33.274; 

פי - על85.212 או 85.211בהתאם לפסקה , בפרישה לקצבה מחמת מצב בריאות לקוי .3
 ;קביעת ועדה רפואית מוסמכת

 ;חוק הגמלאותבמקרה פטירה בנסיבות המזכות את השאירים בקצבת שאירים בהתאם ל .4
עובד שנסתיים שירותו לאחר ששירת עשר שנים לפחות ובחר להקפיא את זכויותיו  .5

 וביום הגשת הבקשה להקפאה היה ,85.313- ו82.451אות לגמלאות בהתאם לאמור בפסק
יקבל פיצוי בעד ימי המחלה שלא נוצלו מיד עם אישור תקופת הקפאת ,  לפחות50בן 

בהתאם , בשיעור שהיה מגיע לו בהתאם לגילו במועד ההקפאה, הזכויות לגמלאות
 .33.274למפורט בפסקה 

או הפסיק את שירותו לאחר  ,  לעיל3או  2- ו1)א(פרש עובד בנסיבות האמורות בנסמנים  )ב(
פיצויי פיטורים במקום , ידי ועדת הפיצויים-על, ואושרו לו, שהתגבשה זכותו לפרוש לגמלה

 ;ישולם לו הפיצוי, גמלה לפי בקשתו
כמשמעותם בפסקה  ישולם הפיצוי לשאירים - לעיל 4)א(נפטר עובד בנסיבות האמורות בנסמן  )ג(

 :במקרה זה יחולק הפיצוי בין השאירים כך.  בלבד85.511
תשולם לבן הזוג מחצית , השאיר גם יתומים; ישולם הפיצוי לו, השאיר העובד בן זוג .1

 ; היתומים בחלקים שוויםוהיתרה תחולק בין, הפיצוי
, 85.511אך השאיר שאירים אחרים כמשמעותם בפסקה , לא השאיר העובד בן זוג ויתומים .2

 .יחולק הפיצוי ביניהם בחלקים שווים
, כסת ימי המחלה ולפיצוי בגין חופשת מחלה שלא נוצלהתקופת שירות הנושאת זכות לחישוב מ )ד(

לרבות לפני מועד תחילתו של  (כוללת רק תקופת שירות אשר העובד צבר בגינה חופשת מחלה 
 ;לפי הכללים הקיימים בשירות המדינה, )ההסכם

פיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה יינתן רק במקרה שהעובד ניצל במשך כל תקופת שירותו   )ה(
 מסך כל ימי חופשת המחלה המגיעים לו בעד כל תקופת 65%-המדינה לא יותר מבשירות 

ניצל העובד יותר . ימים לכל חודש שירות2½בשיעור של , שירותו הנושאת זכות לחופשת מחלה
 .לא ישולם לו כל פיצוי,  מסך כל ימי המחלה האמורה65%-מ

 
33.274 

 עובדים בפנסיה תקציביתאופן חישוב הפיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה ל
B- ו Aהתחשיב בגין פיצוי עבור ימי מחלה שלא נוצלו לעובדים בפנסיה תקציבית יחושב כמכפלה של 

:  
 

A -ב(33.272אילו חּוַשב לגבי העובד בו מדובר לפי האמור בפסקה ,  סכום הפיצוי.( 
 

B -שיעור כדלקמן : 
 : ומעלה 50יל לגבי עובד שסיים שירותו בג )א(

 .30% -) לא כולל (51 עד 50סיום שירות בגיל  )1(
 .40% -) לא כולל (52 עד 51סיום שירות בגיל  )2(
 .50% -) לא כולל (53 עד 52סיום שירות בגיל  )3(
 .60% -) לא כולל (54 עד 53סיום שירות בגיל  )4(
 .70% -) לא כולל (55 עד 54סיום שירות בגיל  )5(
לגבי עובד אשר , ואולם. 80% -)  ללא כול (56 עד 55סיום שירות בגיל  )6(

נולד לפני יום  (  שנה45לפחות , במועד תחילתו של הסכם זה, מלאו לו
1.1.1966 (- 100% . 

לגבי עובד אשר , ואולם. 90% -)  לא כולל (57 עד 56סיום שירות בגיל  )7(
נולד לפני יום  (  שנה45לפחות , במועד תחילתו של הסכם זה, מלאו לו

1.1.1966 (- 100%. 
 .100% - ומעלה 57סיום שירות בגיל  )8(
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33.275 
 עקב פטירה או פסילה לשירות או לתפקיד מטעמי בריאות   ,שירותוצוברת אשר סיים את בפנסיה  עובד

 בנסיבות ,תקציבית אשר סיים את שירותובפנסיה ועובד ;  3- ו2)א(33.271 פסקה בהמפורטותבנסיבות 
 ( 100%יהיו זכאים לפיצוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו בשיעור של , )ד(-ו) ג(33.273בפסקה  המפורטות

100%=B.( 
 )14/עא(
 

33.276 
 ה הזכויות בגין חופשת מחלה ניתנו על ידי קרנות ביטוח או גופים אחרים תקופת שירות ב

תקופת שירות הנושאת זכות לחישוב מכסת ימי המחלה ולפיצוי בגין חופשת מחלה שלא נוצלה  )א(
כוללת רק תקופת שירות אשר הזכויות בגין חופשת , )"זכויות בגין חופשת מחלה "- להלן(

ולא באמצעות קרנות ביטוח או גופים , ידי המשרד-ן עלמחלה הניתנות בעדה ניתנו במישרי
 ;)02.3ראה פרק משנה (אחרים 

אליה הפרישה , שבה בוטח העובד בקרן ביטוח כלשהו, תקופת שירות ארעית או בחוזה מיוחד )ב(
ושאת זכויות בגין חופשת אינה נחשבת כתקופת שירות הנ, המדינה כספים בגין ביטוח ימי מחלה

 ;אף אם העובד רכש אותה לצורך גמלה, מחלה
אשר במשך שירותם לא שולמו בעדם דמי , תקופת שירות של עובדים המבוטחים בקרן ביטוח )ג(

וקיים לגביהם רישום מדויק על  , קיבלו תשלום מקופת המדינה בעד ימי מחלה, ביטוח לקרן
 .נחשבת לצורך האמור בסעיף זה, 33.212ניצול ימי חופשת מחלה כמוגדר בפסקה 

 
33.277 

 או שירות בתי הסוהר/או משטרת ישראל ו/ל ו"עובדי מדינה ששירתו בצה
 שירות בתי הסוהר ומשטרת ישראלאו ב/ו, ל"צהימי חופשת מחלה אשר נצברו בשירות הקבע ב )א(

יובאו בחשבון לצורך פיצוי בעד חופשת מחלה שלא , בתקופה שקדמה לעבודה בשירות המדינה
חוק שירות המדינה ל הוכרה כתקופה ש"אם התקופה שבה שירת העובד באחד הגופים הנ, נוצלה

 . חל עליה1970-ל"התש, ]נוסח משולב [)גמלאות(
יהיה זכאי לפיצוי בגין , ל וקיבל מענק שחרור"עובד אשר השתחרר מאחד הגופים הנ .1

אם החזיר את המענק והתקופה  , 33.27חופשת מחלה שלא נוצלה בהתאם לאמור בסעיף 
 ;האמורה הוכרה לצורך תשלום גמלאות

והתקופה שבה שירת , ל ולא קיבל מענק שחרור"עובד אשר השתחרר מאחד הגופים הנ .2
יהיה זכאי לפיצוי בגין חופשת מחלה ,  הוכרה לצורך לתשלום גמלאותל"באחד הגופים הנ

 .שלא נוצלה
 ;ערך יום מחלה יחושב לפי ערכו בעת הפרישה וסיכום חשבון ימי המחלה )ב(
 או ל"צהעובד אשר יבקש ליישם לגביו את ההסדר האמור לעיל יידרש להמציא אישור מ )ג(

  ;על יתרת ימי המחלה העומדים לזכותו, לפי העניין, משטרת ישראלמ
ובו נקבע שבתקופת שירותו לא נוהל בגוף האמור רישום , עובד אשר המציא אישור כנדרש לעיל

כסת במ,  לצורך פיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה באותה תקופה, יזוכה חשבונו, היעדרויות
אולם ממכסה זו יוחסרו שלושה  ימי מחלה בגין כל שנת שירות באותו , ימי המחלה המקובלת

 ;הגוף
 או ל"צהל יחול בשינויים המתחייבים על עובדים העוברים משירות המדינה ל"ההסדר הנ )ד(

 .ראלמשטרת ישל
 

33.278 
 זכאות לפיצוי טופסעל סמך , או לשאיריו, ישולם לעובד הזכאי לו,  בהתאם לאמור לעילהפיצוי )א(

הפרטים בטופס יירשמו ). 2835מדף ( לעובד הפורש לגמלאות - חופשת מחלה שלא נוצלה בעד
של ) 2466מדף (רק לאחר בדיקה קפדנית של הרישומים בכרטיס האישי לרישום היעדרויות 

 ;93.141הנעשים לפי הוראות פסקה , העובד
, במקרים בהם מסיבות שונות ובהמשך תקופה מסוימת לא קיימים רישומים מדויקים בדבר ניצול )ב(

לעשות מאמץ מרבי , חייב האחראי או מי שהוסמך על ידיו במשרד או ביחידת סמך, ימי מחלה
 :ל יפעל כדלקמן"רק לאחר ששוכנע כי לא קיימים רישומים הנוגעים לנ. לאיתור רישומים אלה
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ידי -או מנהל משאבי במשרד או ביחידת סמך לאחר שהוסמך לכך על, איעל האחר .1
ל של ניצול ימי מחלה בתקופה שיש עליה רישום ולחלק  "לערוך רישום מדויק כנ, האחראי

את כמות ימי המחלה שנוצלו בשנות השירות שיש עליהן רישום בכדי לקבל ממוצע שנת י  
 ;של ימי המחלה שנוצלו

 שיש עליה רישום יש להכפיל במספר השנים שאין עליהם    את הממוצע שקבל מהתקופה .2
 .רישום ולקבל את כמות הימים שהעובד ניצל בהמשך הזמן שאין עליו רישום

 מחלה  חודשים בתקופה שיש עליה רישום נעדר העובד מפאת מחלה תקופה חריגה של מספר אם )ג(
יש לפנות ,  כרגילולאחר מכן הוא חזר להעדר) כגון ניתוח שעבר בשנה מסוימת (ממושכת

 ;2835/1טופס אגף בכיר לגמלאות ופרישה בלנציבות שירות המדינה 
א נמצא  נציבות שירות המדינה תשיב למשרד כיצד לחשב את ימי חופשת המחלה לגביהם ל )ד(

 ;על האחראי לוודא כי הקביעה האמורה תובא לידיעת העובד הנוגע בדבר. רישום
על ) 2835ף מד(לעיל ידאג האחראי למלא את טופס ) ד(נתקבלה קביעת הנציבות כאמור בנסמן  )ד(

 .כל פרטיו ועותקיו ויפיץ אותו בהתאם להוראות התפוצה שבו
להלן דוגמה כיצד לקבוע את מספר ימי המחלה שהעובד ניצל בתקופה שאין עליה רישום כאמור בנסמן  

 . לעיל2- ו1)ב(
 יש  31.10.1990 - ופרש לגמלאות ב1.11.1955עובד החל לעבוד בשירות המדינה כקבוע או זמני ביום 

 ימי 402ובתקופה זו ניצל )  שנים26שהם  (31.10.1990 ועד 1.4.1964 -רישום על ניצול ימי מחלה מ
 .מחלה

 270 - שנים ובעדם היה זכאי ל9 שהם 31.3.1964 עד 1.4.1955 -אין רישום על ניצול של ימי מחלה מ
 .ימי מחלה

 :                     החישוב לקבלת הממוצע הוא
                       15.5 = 15.46 = 26 :402  

 . ימי מחלה בשנה15.5  הממוצע שהתקבל הוא ניצול של 
 את הממוצע שהתקבל מכפילים באורך השירות שאין עבורו רישום דהיינו 

                            139.5 =15.5 X 9 
 . ימי מחלה139.5יוצא שהעובד ניצל בתקופה שאין עליה רישום 

  ימי מחלה 130.5 היא 31.3.64ת לזכותו ביום היתרה העומד
)                      130.5 = 139.5 - 270( 

ולערוך ,  ימים130.5יש להוסיף למאזן ימי המחלה של העובד את היתרה שהתקבלה כלומר במקרה זה 
  .33.247 - ו33.273, 33.272חישוב התשלום המגיע לעובד כאמור בפסקאות 

 )66/נב(
 

33.279 
 .33.68 ראה סעיף -החזרת דמי חופשת מחלה עקב צד שלישי 

 )14/עא(
 

  קרן ימי מחלה- 33.28
 

33.280 
ידי נציבות שירות -על, בהרכב פריטטי, מנוהלת במשותף") הקרן "-להלן (קרן ימי מחלה  )א(

ים אשר עניינ. פעולותיה מבוצעות לפי האמור להלן בסעיף זה. המדינה והסתדרות עובדי המדינה
 לבין הסתדרות עובדי המדינה וכן  המדינהלא פורטו בסעיף זה ייקבעו בהסכם בין נציבות שירות

ייעשה בכל בעיה אשר תתעורר עקב פעולות הקרן ואשר לא תהיה אפשרות לפתרה בדרך  
 ;שנקבעה בסעיף זה

יים בשינו,  זה יחולו בשירותי הביטחוןסעיף הוראות -  ימי מחלה בשירותי הביטחוןקרן )ב(
 .     נציבות שירות המדינהעםבתיאום ,  שירותי הביטחוןהמחויבים שנקבעו בנהלי

 )5/עא(
 
 

33.281 
 :א אחר התנאים הבאיםאם הוא ממל, הקרן מוסמכת לתת מענק לעובד הנעדר עקב מחלה

 ת לרבות חופשת מחלה במחצי(ניצל את ימי חופשת המחלה הצבורה אשר עמדו לרשותו  )א(
 ;)33.213פי פסקה -אם הוענקה לו על, משכורת

 ;)33.216ראה פסקה (ניצל את כל יתרת ימי חופשת המנוחה הצבורה אשר עמדו לרשותו  )ב(

33.278 - 33.281
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למעט תקופות (ביום גמר ניצול ימי המחלה הצבורים הוא נמצא בשירות שלוש שנים לפחות  )ג(
 ;)חופשה ללא משכורת

 ;או רווק שאינו מתגורר עם הוריו ותומך בהם, הוא בעל משפחה )ד(
 .נמשכה לפחות שבעה ימים רצופים, שבעדה מבוקש המענק, ההיעדרות עקב מחלה )ה(
 

33.282 
אך לא , של העובד ידי הקרן ייקבעו בהתחשב במצבו הכלכלי והסוציאלי-נקים שיינתנו עלהמע )א(

 ; ממשכורתו80%יעלו על 
עשר -על שלושה חודשים בכל שנים, בדרך כלל, התקופה בעדה ישולמו המענקים לא תעלה )ב(

 .חודשים רצופים
 

33.283 
שב על בסיס המשכורת שהייתה מגיעה לעובד אילו היה בחופ שת  יחו, 33.282המענק שניתן לפי פסקה 

 .מחלה רגילה
 

33.284 
תיחשב כחופשת מחלה ללא משכורת ויחולו עליה  , התקופה שבעדה ישולם לעובד מענק מן הקרן

 והמפרטים  33.286פי פסקה -על, עובדה זו תצוין במסמכים הנשלחים לעובד. 33.215הוראות פסקה 
 .את האישור ואת גובה המענק שיינתן לו

 
33.285 

ידי -על) 2485מדף (הבקשה לקבלת מענק מן הקרן תוגש בטופס בקשה למענק ימי מחלה  )א(
יציין את הערותיו אשר , ידי עובד הרווחה-עובד הרווחה או בשם העובד עלבאמצעות , העובד

 ;בטופס ויגיש אותו למנהל היחידה
ימלא את שאר הפרטים בטופס , מנהל היחידה יאשר את נכונות העובדות שצוינו בפרטי הבקשה )ב(

 ).קרן מחלה לעובדי המדינה(ויעביר אותו אל הנהלת הקרן 
 

33.286 
 לחשב ,למנהל משאבי אנוש, יישלח עותק מן האישור לעובד, אישרה הנהלת הקרן מענק )א(

 ;עובד הרווחה במשרדלמנהל היחידה ול, המשרד
 .ידי חשב המשרד בו מועסק העובד-התשלומים יבוצעו על )ב(

 )15/שע(
 

33.287 
עותקים של , הנהלת הקרן תשמור את כל הבקשות ואת העתקי כל האישורים למענקים מן הקרן

 .האישורים יתויקו בתיקיהם האישיים של העובדים הנוגעים בדבר
 

33.288 
 שנותרה בה הנהלת הקרן תסכם מדי חודש את מספר הימים שאושרו לתשלום מן הקרן ואת היתרה

 .לאחר החסרתם
 

33.289 
ועד העובדים או מזכיר סניף הסתדרות עובדי המדינה  , יוכל מנהל משאבי אנוש, על אף האמור לעיל

אשר אינו , לפנות בבקשה מיוחדת ומנומקת אל הנהלת הקרן לאשר מענק מן הקרן לעובד, במקום
אם לדעתו נסיבות המקרה הן מיוחדות , )ה(עד ) ג (33.281ממלא אחר התנאים המפורטים בפסקה 

ובלתי רגילות ומצדיקות חריגה מן האמור באותה פסקה פנייה אפשרית גם כאשר לדעת הפונה יש 
 .33.282הצדקה לחריגה מיוחדת מפרק הזמן הנקוב בפסקה 

 )65/נב(
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 ל''היעדרות עקב פגיעה בעת שירות בצה - חופשת מחלה - 33.29
 

33.290 
 ל"היעדרות עקב פגיעה בעת שירות בצה

 "שירות מילואים" - ;שנתי או מיוחד, שירות מילואים חודשי
 "נכות", "נכה" - ;]נוסח משולב [1959 -ט "התשי, )גמולים ושיקוםת(חוק הנכים כהגדרתם ב

 "אגף השיקום" - .אגף השיקום של משרד הביטחון
 
 

33.291 
ום תקופ ת ומשום כך אינו יכול לחזור לעבודתו בת, נפצע או חלה עובד בעת היותו בשירות מילואים

יודיע על כך לממונה עליו וימציא לו , או נעדר נכה עקב טיפול רפואי, שירות המילואים שאליו נקרא
 .33.22פי הוראות סעיף -תעודות רפואיות על

 
33.292 
כל תשלום בעד תקופת ואינו זכאי לקבל מהצבא , 33.291אשר חלות עליו הוראות פסקה , עובד

אם היא מגיעה לו , והוא יהיה זכאי למשכורת בעדה, תיראה תקופת היעדרו כתקופת מחלה, ההיעדר
  .33.213-ו  33.212לפי פסקאות  

 
33.293 

 היעדרו תגמולים בתקופתלקבל מאגף השיקום  הזכאי 33.291 שחלות עליו הוראות פסקה עובד )א(
חיי ב  , 1954-ד"התשי, )רפואיטיפול (לתקנות הנכים ' א14בעד טיפול רפואי בהתאם לתקנה 

 הזכאות לתגמולים מטעם הלשכה עלאישור , בתקופת היעדרו מהעבודה, להמציא מידי חודש
 ;ות לנאמר בפסקה זו ויקבל מהמשרד את משכורתו הרגילה בכפיפ-המחוזית של אגף השיקום  

 :ידי המשרד יחושב בהתאם לאמור להלן- אשר ישולם לעובד עלהסכום )ב(
 בעד רבע ביטוח לאומיסכום ההכנסה הרגילה של העובד לרבות כל הרכיבים החייבים בדמי 

וספת היוקר המשתלמת לפי השנה הקודם לפציעתו או להיעדרותו עקב טיפול רפואי בצירוף ת
או תשלום מקדמה על חשבון תוספת היוקר או תשלום פיצוי עבור התייקרות הניתן , המדד

פי הסכם עם ההסתדרות הכללית והעובד היה זכאי לו אילו לא נעדר -לעובדים שכירים על
כפול מספר ימי ההיעדרות לרבות , 90- מחולק ל-מהעבודה עקב פציעתו או הטיפול הרפואי 

ידי שר העבודה והרווחה בתקנות -הסכום שישולם לא יעלה על  הסכום שנקבע על. שבתות וחגים
 ;]נוסח משולב [1959-ט"התשי, )תגמולים(חוק שירות מילואים  ל8לעניין סעיף 

 פירוטיפנה אל אגף השיקום וימציא את , המשרד את משכורתו של העובד ששילם לאחר )ג(
 הלשכהבצירוף צילום אישור , משכורתו של העובד ברבע השנה שקדם להיעדרותו של העובד

 ;אגף השיקום יחזיר למשרד את הסכומים ששולמו על ידו. המחוזית
 הפרשות פירוט השיקום את ימציא המשרד ללשכת,  זכויותיו של העובד בקרן ביטוחמבוטחות )ד(

 .המשרד לקרן ולשכת השיקום תשלם ישירות לקרן
 

33.294 
רשאי לבקש , הזכאי לקבל מהצבא תשלום בעד תקופת היעדר, עובד, 33.293למרות האמור בפסקה 

חלה העומדים  לנצל את ימי חופשת המ- אם עומדים לרשותו ימי מחלה צבורים -ממנהל משאבי אנוש 
בקשה בה יצהיר על , בסוף כל חודש, במקרה כזה יגיש העובד לאחראי, לרשותו להשלמת משכורתו

 .התשלומים שיקבל הצבא בעד אותו חודש ויצרף לבקשתו אישור על אותם תשלומים
 )65/נב(
 

33.295 
שבון ימי חופשת המחלה שלו ההפרש  ישולם לו על ח, 33.294פי פסקה -הגיש עובד בקשה על )א(

בין משכורתו הכוללת שהייתה משתלמת לו אילו המשיך לעבוד לבין התשלומים שקיבל בעד  
,  בהם יחויב חשבון ימי חופשת המחלה של העובד , חישוב ימי המחלה, אותו חודש מהצבא

כאשר , תריעוגל למספר השלם הקרוב ביו, ייעשה לפי מספר הימים המתקבל לפי הנוסחה דלהלן
 ;יותר מחצי יום ייחשב כיום שלם, חצי יום או פחות לא ייחשב כלל

 X 30סכום ההשלמה 
 ________ _ ________ 
 סכום המשכורת הרגילה
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  אשר נוצלו להשלמת משכורת בעד ההיעדר מהעבודה לרגל פציעה או מחלה  , ימי חופשת מחלה )ב(

 .ייראו כימי חופשת מחלה במשכורת לכל דבר, )א (פי נסמן-על, בתקופת שירות מילואים
 

33.296 
 ירד כושרו של עובד עקב פגיעה אגב שירות מילואים ונקבעו לו אחוזי נכות ואין העובד מסוגל )א(

יבדקו אגף השיקום יחד עם המשרד בו מועסק העובד א ת  , למלא את תפקידו הקודם עקב נכותו
 ;במסגרת הניידות הפנימית, לא על אף מגבלותיוהאפשרות לשבצו בתפקיד אחר אותו יוכל למ

יעבור העובד הסבה מקצועית וישובץ , על דעת המשרד ואגף השיקום, נמצא תפקיד מתאים )ב(
 ;בתפקיד החדש לתקופת ניסיון

וכן משכורתו של העובד בתקופת ההסבה ) קורס או כל דרך אחרת כפי שייקבע(הוצאות ההסבה  )ג(
 ;ידי אגף השיקום-ותקופת הניסיון יוחזרו למשרד על

יוחזר , לא עמד העובד בניסיון, ישובץ סופית במשרה, עמד העובד בניסיון לפי דעת הממונים )ד(
 ;לטיפולו של אגף השיקום ועניינו יידון במסגרת ועדות התעסוקה או הרשות המוסמכת

תקנות להעסקת ר וה"התקשי, פי הסכם העבודה-נוהל זה לא יפגע בזכויות של עובד המדינה על )ה(
 ;1951-א"התשי, נכי מלחמה

ימציא המשרד לאגף השיקום את פירוט הפרשות , עובד שזכויותיו מבוטחות בקרן ביטוח )ו(
 .המשרד לקרן ואגף השיקום יעביר את התשלום ישירות לקרן

 
33.297 

 עולות איבההיעדרות עקב פגיעה מפ
,  1970-ל"התש, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבהכמשמעותה ב, "פגיעת איבה"עובד שנפגע  )א(

תקנות לרבות תגמול בעת טיפול רפואי בהתאם ל, המוסד לביטוח לאומיזכאי לתגמולים מ
 ;1970-ל"התש, )פיצוי בעת טיפול רפואי(התגמולים לנפגעי פעולות איבה 

חוק הביטוח  שהוכרה גם כפגיעה בתאונת עבודה כהגדרתה ב, עובד כאמור שנפגע פגיעת איבה )ב(
לקבל את זכויותיו כנפגע עבודה לפי , לפי בחירתו, זכאי, 1995-ה"התשנ, ]נוסח משולב [הלאומי
 .חוק נפגעי פעולות איבהבמקום התגמולים לפי ,  האמורחוקל' פרק ג

 
33.298 

 כנפגע בתאונת עבודה המוסד לביטוח לאומיידי -ל והוכר על" שנפגע בפעולת איבה כנעובד )א(
ק משנ ה  יחולו עליו הוראות פר, לחוק הביטוח הלאומי' כאמור לעיל ובחר בגמלאות לפי פרק ג

 ; בדבר היעדר לרגל תאונה בעבודה33.6
אך לא הוכר כנפגע בתאונת עבודה ונעדר מהעבודה עקב אותה  , ל"עובד שנפגע בפעולת איבה כנ )ב(

תקנות  בתקופת ההיעדרות בהתאם להמוסד לביטוח לאומיפגיעה והוא זכאי לתגמולים מ
יקבל מהמשרד את , המוסד לביטוח לאומי והביא על כך אישור מן 33.297הנזכרות בפסקה 

 .)ג(-ו) ב(33.293משכורתו הרגילה בכפיפות לנאמר בפסקה 
 להחזרת הסכומים המוסד לביטוח לאומייפנה אל , לעילשילם משרד את משכורתו של עובד כאמור 

 .ששולמו על ידו
 

33.299 
רשאי הוא לבקש , נמוכים ממשכורתו, 33.298בהתאם לאמור בפסקה , היו התשלומים המגיעים לעובד

 לנצל את ימי חופשת המחלה -י חופשת מחלה צבורים  אם עומדים לרשותו ימ-ממנהל משאבי אנוש 
, 33.294לפי הכללים ודרך החישוב המפורטים בפסקאות , העומדים לרשותו להשלמה משכורתו

 .  המחויבים לפי העניין33.295
 )65/נב(
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  חופשה לרגל היריון ולידה- 33.3
 

 חופשה בתקופת  33.31/ הגדרות  חלות ו33.30
 33.33/  חופשה לאחר הפלה 33.32/ ההיריון 

/   חופשה לאחר לידה 33.34/ חופשת לידה 
/   חובת הודעות בקשר להיריון ולידה 33.35
/   הארכת חופשת לידה בשל אשפוז יילוד 33.36
  הקצאת מקום הנקה לאם עובדת33.37

 
  חלות והגדרות- 33.30

 
33.301 
 .פרק משנה זה חלות על כל סוגי העובדים בשירותהוראות 

 
33.302 

 : בפרק משנה זה
 

 ; שבועות של היריוןשנייםלידת ולד חי או לידה אחרי עשרים ו
 )39'  ס, 1995-ה ''התשנ , ]נוסח משולב[ הביטוח הל אומי חוק(
 )8/עו(
 

 "לידה" -

למטרת , עובדת או עובד המקבלים לביתם ילד שגילו אינו עולה על עשר
 ;אימוץ לפי הוראות חוק אימוץ ילדים

 .יום הלידה ייחשב כיום קבלת הילד לביתו של ההורה המאמץ
 ))א(ד9'  ס, 1954-ד "התשי, חוק עבודת נשים(
 

 "הורה מאמץ" -

לפי הוראות , כהורים מיועדים, עובדת או עובד המקבלים למשמורתם ילד
 ; לחוק הסכמים לנשיאת עוברים10סעיף 

 .יום הלידה ייחשב כיום שבו נולד הילד
 ))א(ה9'  ס, 1954-ד "התשי, חוק עבודת נשים(
 

 " הורה מיועד" -
הורה המקבל ילד (

 )מאם פונדקאית

עובדת או עובד שהם הורים במשפחה שאושרה בידי מי ששר הרווחה 
מקבלים ה, והשירותים החברתיים הסמיכו לכך לשמש כמשפחה אומנה

לתקופה העולה על , למטרת אומנה, לביתם ילד שגילו אינו עולה על עשר
 .שישה חודשים

 .יום הלידה ייחשב כיום קבלת הילד לביתו של ההורה במשפחת האומנה
 ))א(ו9'  ס, 1954-ד "התשי, חוק עבודת נשים(
 

הורה במשפחת " -
 "אומנה

תחול ההגדרה שלעיל רק , הורים מיועדים או הורים במשפחת אומנה, היו שני בני הזוג הורים מאמצים
 .לפי בחירתם, על אחד מבני הזוג

 ))ג(ג9'  ס, 1954-ד "התשי, חוק עבודת נשים(
 
 

33.303 
 ראה סעיף - חלים סייגים לפיטורי עובדת חופשת הלידה והחופשה לאחר לידה, בתקופת ההיריון )א(

82.28; 
ריון חל איסור לפגוע בהיקף משרתה של העובדת ההרה באופן העשוי להקטין א ת  יבתקופת הה )ב(

,  לדעתו, אם הפגיעה היא, השר לא ייתן היתר כאמור. הכלכלהאלא בהיתר מאת שר , הכנסתה
 .בקשר להיריון

הורה מיועד והורה , בדים בשירות לרבות הורה מאמץהוראות נסמן זה יחולו על כל סוגי העו
ובלבד שהעובדת או העובד עבדו לפחות שישה , 33.302במשפחת אומנה כהגדרתם בפסקה 

 ;חודשים בשירות המדינה
 )א(9'  ס, 1954-ד "התשי, חוק עבודת נשים(

 ;)ב(33.256 ראה פסקה -היעדרות עובד מהעבודה עקב היריון ולידה של בת הזוג  )ג(
 ).ג(33.256 ראה פסקה -היעדרות מעבודה של אם מיועדת עקב היריון ולידה של אם פונדקאית  )ד(

 )4/עא(
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  חופשה בתקופת ההיריון- 33.31

 
33.311 

עובדת רשאית להיעדר מעבודתה לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההיריון ובדיקות רפואיות  )א(
לבריאות האם והילד ידי רופא נשים או הנעשים בתחנה -שגרתיות הקשורות בהיריון הנעשים על

לרבות בדיקות שגרתיות כאמור הנערכות מחו ץ  , ")התחנה "-להלן  (משרד הבריאותשאישר 
  .פי הפניית התחנה-לתחנה על
פי  - רופא מורשה בעל תואר מומחה ביילוד ובגניקולוגיה שניתן לו על-" רופא נשים", בפסקה זו

או רופא מורשה המתמחה , ")הפקודה "-להלן  (1976-ז"התשל, )נוסח חדש(פקודת הרופאים 
 . בפיקוחו של רופא בעל התואר האמור, במוסד מוכר לפי הפקודה, לקראת קבלת התואר האמור

 :ופת היעדרות מן העבודה לא תעלה על אחת מאלהתק
רשאית להיעדר עד  , לגבי אישה העובדת שבוע עבודה מלא יותר מארבע שעות ביום .1

 ;ארבעים שעות במשך חודשי הריונה
רשאית להיעדר עד עשרים  , לגבי אישה העובדת שבוע עבודה מלא עד ארבע שעות ביום .2

 .שעות במשך חודשי הריונה
והיחידות יאשרו היעדרות מן העבודה במסגרת ההוראות דלעיל על סמך  הנהלות המשרדים 

 ;ללא חיוב חשבון ימי חופשתה מכל סוג שהוא, תעודה רפואית שהעובדת תמציא מטעם התחנה
ואשר ,  יונהרלה רות להיריון עד לחודש החמישיוובדת הנעדרת מעבודתה לצורך בדיקות הקשע )ב(

חייב  המשרד את ימי חופשתה או ימי יבשלב זה  ,אינה מעוניינת לדווח על הריונה למשרד
 .בגין היעדרויות אלה חופשת המחלה שלה

וכנגד המצאת תעודה רפואית המפרטת  , 33.351פי פסקה -אחר שתדווח על הריונה כנדרש עלל
) א(י נסמן פ-כאותה עללזחשבון ימי חופשתה יזוכה בהתאם , את היות הבדיקות קשורות להיריון

 ;לעיל
 )16/עג(

ינהגו בה לפי הוראות פסקה  , נעדרה עובדת מעל מכסת השעות המותרות או עקב סיבות אחרות )ג(
33.204; 

באישור בכתב , גופית-שבה עובר עובד או עוברת עובדת טיפול לשם הפריה חוץבתקופה  )ד(
ובלבד שהודיע על כך מראש לאחראי או למי שהוסמך , מהרופא המטפל כי הטיפול מחייב זאת

 . דין ההיעדרות כדין היעדרות מפאת מחלה-על ידו 
 תקופת היעדרות של עובדת .1

, ל סדרה טיפולית על המפורט להלןלא תעלה בכ, תקופת היעדרות של עובדת כאמור
 :ובלבד שלא יהיו יותר מארבע סדרות טיפוליות בשנה

 ; שישה עשר ימים-במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה של חמישה ימים  )א
  . עשרים ימים-במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה של שישה ימים  )ב

  תקופת היעדרות של עובד .2
  .ים בשנהלעניין זה לא תעלה על שנים עשר ימ

 ))1ג(7-ו, )2)(1)(ה(7סעיפים , 1954-  ד"התשי, חוק עבודת נשים(
   )1990-א"התשנ, )י  הפריה  ופריוןהיעדרות בשל טיפול(תקנות עבודת נשים (
 )30/שס(

     תקופת היעדרות של הורה מאמץ )ה(
, ארצי-הורה מאמץ רשאי להיעדר מעבודתו לצורך נסיעות למדינת חוץ למטרת אימוץ בין .1

כי היא דרושה , לגבי כל אחת מהנסיעות כאמור, ובלבד שעמותה מוכרת אישרה בכתב
 ;ארצי -למטרת האימוץ הבין

יהיו בהתאם לאמור בכל אחד מהאישורים , לעיל) 1(עדרות מהעבודה לפי נסמן תקופת ההי .2
 ימים לאותו 45ובלבד שתקופת ההיעדרות המצטברת לא תעלה על , האמורים באותו נסמן

 ;הליך אימוץ
אלא  אם כן העובדת או העובד הודיעו על מימושה  , לא יהיה תוקף לזכאות לפי נסמן זה .3

הרווחה והשירותים  בהתייעצות עם שר כלכלהשר הבמועד ולמי שקבע  , בדרך
 ;החברתיים

וזמן  , דינו כדין חופשה  בלא תשלום, היעדרו של הורה מאמץ מעבודתו לפי נסמן זה .4
 . הזכויות התלויות בוותקהיעדרו לא יבוא במניין לגבי

 ))3)(ב(ד9' ס, ל"החוק הנ(
 )9/עב(
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33.312 

 :כדלקמן, על סמך תעודה רפואית, כל חודשי ההיריון רשאית להיעדר מעבודתה בעובדת )א(
 ; מצבה לרגל ההיריון מחייב זאתכי .1
 בשל האישהמקום ביצוע העבודה או אופן ביצוע העבודה מסכנים את ,  סוג העבודהכי .2

 .סיקהידי מע-ולא נמצאה לה עבודה חלופית מתאימה על, או את עוברה, היותה בהיריון
 מחלה בתקופה חופשתוהעובדת זכאית לנצל , היעדר לרגל מחלה היעדר לפי פסקה זו כדין דין )ב(

 ; 33.2בכפיפות להוראות פרק משנה , זו
 חוק מכוחלא תישלל זכותה של מבוטחת לגמלה לשמירת היריון , )ב( אף האמור בנסמן על )ג(

ובלבד שלא , בשל זכאותה לחופשת מחלה, 1995-ה"התשנ, ]נוסח משולב [הלאומיביטוח ה
 ; לה שכר בגין חופשת מחלה וגמלה לשמירת היריון בעד אותה תקופהישולם

ואשר תהיה זכאית לכך בהתאם ,  לאומילביטוח המוסד שתבחר לקבל גמלת היריון מעובדת )ד(
כתקופת עבודה ,  תיחשב תקופת שמירת ההיריון בגינה התקבלה הגמלה-  הביטוח הלאומיחוקל

התקופה תוכר כתקופת שירות נושאת זכות לגמלאות .  לתשלום משכורתמאשרחוץ , לכל עניין
 ראה פסקה -לגבי הפרשות לפנסיה צוברת . 1970-ל"התש, )גמלאות( שירות המדינה חוקפי -על

33.338; 
 שמירתולאחר מכן תוכר לבקשתה זכאותה לגמלת ,  שתקבל שכר בגין חופשת מחלהעובדת )ה(

 תהיה חייבת להחזיר לשירות המדינה את השכר - תקופה אותה עבור  הלאומימהביטוחהיריון 
 מחלה שניצלה יושבו למכסת ימי חופשת המחלה חופשתוימי , בגין חופשת מחלה שקיבלה

 .הצבורה שלה
 )) ג(7'  ס, 1954-ד "התשי,  נשיםעבודת חוק(
 )19/סט(

 
  חופשה לאחר הפלה- 33.32

 
33.321 

עובדת שהפילה רשאית . עובדת שהפילה רשאית להיעדר מעבודתה במשך שבוע מיד אחרי ההפלה
על סמך תעודה רפואית המעידה כי מצב בריאותה מחמת ההפלה , להיעדר מעבודתה יותר משבוע
 .מחייב שתיעדר זמן ארוך יותר

 )7'  ס, 1954-ד"הת שי, חוק עבודת נשים (
 

33.322 
 .33.2בכפיפות להוראות פרק משנה , דין היעדר לפי סעיף זה כדין היעדר לרגל מחלה

 )) ב(7' ס, ל"החוק הנ(
 

  חופשת לידה- 33.33
 

33.331 
 ואין להעסיק אותה במשך תקופת חופשת  הקרובה ללדת יש לתת לה חופשת לידהעובדת )א(

 ;הלידה
 ;82.283 ראה פסקה - הסייגים לפיטורי עובדת בתקופת חופשת לידה על

 ))א(6' ס, ל" הנהחוק(
 שבועותעשרים ושישה  במדינה היא חודשים הלידה של עובדת אשר עבדה שנים עשר חופשת )ב(

לפני יום הלידה המשוער והשאר אחרי , ובדתכרצון הע, מהם שבעה שבועות או פחות מזה
 ;הלידה

 ))1)(ב(6' ס, ל"החוק הנ(
חופשת הלידה של עובדת שעבדה במדינה לפני יציאתה לחופשת לידה פחות משנים עשר  )ג(

לפני יום , ובדתכרצון הע, מהם שבעה שבועות או פחות, חודשים היא ארבעה עשר שבועות
 ;והשאר אחרי יום הלידה, הלידה המשוער

 ))5)(ב (6' ס, ל"החוק הנ(
ובלבד שחופשת הלידה לא תפחת מארבעה עשר , עובדת רשאית לקצר את חופשת הלידה )ד(

ימשה את זכותה אם מ, בתוספת הארכות של חופשת לידה, או מתקופה כאמור, שבועות
  ;33.36להלן וסעיף ) ט(-ו, )ו(להאריכה במקרים מיוחדים כאמור בנסמנים 

 ))2)(ב(6' ס, ל"החוק הנ(
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 סיקמעלא יוכל ה, לעיל) ד(עובדת שהודיעה על רצונה לקצר את חופשת הלידה כאמור בנסמן  )ה(

בתוספת הארכות כאמור לעיל בסיפא , לדחות את חזרתה לעבודה למשך יותר משלושה שבועות
 ; )ד(של נסמן 

 ))3)(ב(6' ס, ל"החוק הנ(
זכאים לחופשת , 33.302הורה מיועד והורה במשפחת אומנה כהגדרתם בפסקה , הורה מאמץ )ו(

לעניין נסמן זה היום הקובע הוא יום .  לעיל) ג(או ) ב(לידה אשר אורכה יהיה בהתאם לנסמנים 
 ;33.302הלידה כהגדרתה בפסקה 

 ;לעניין הורה מיועד יום קבלת הילד למשמורת  ההורה המיועד
 ))א(6' ס, ל"החוק הנ(

, אשר קיבל לביתו ילד שמלאו לו שלוש שנים לפחות, חופשת הלידה של הורה במשפחת אומנה )ז(
 ;היא ארבעה שבועות מיום קבלת הילד לביתו של ההורה במשפחת האומנה

 ))2)(ב(ו9' ס, ל"החוק הנ(
 זכאית להאריך את חופשת הלידה בשלוש ה  - אחת יותר מילד אחד בלידה, עובדת שילדה )ח(

הוראות נסמן זה באות ; החל בילד השני, שבועות נוספים בעד כל ילד נוסף שילדה באותה לידה
 להלן ופסקה 1)יא(להוסיף על הארכת תקופת חופשת הלידה בשל אשפוז לפי הוראות נסמן 

 ;1)א(33.361
 ))ג(6' ס , ל"הנהחוק (

  )ט(
חוק הביטוח בתקרת שכר הקבוע ב(עובד שאשתו ילדה זכאי לחופשת לידה חלקית  .1

בתקופת חופשת הלידה שנותרה מתום ששת , )1995-ה"התשנ] נוסח משולב[הלאומי 
 :אם יתקיימו כל אלה, השבועות הראשונים שלאחר יום הלידה

 על חלק מחופשת הלידה לוותרוהיא הסכימה בכתב , לחופשת לידה זכאית אשתו )א
 הלידה וזאת שלאחרהמגיעה לה בתקופה שנותרה מתום ששת השבועות הראשונים 

 ;)ד(על אף הוראות נסמן 
 .אשתו עבדה בתקופה האמורה )ב

לא תעלה על  ,  לעיל1חופשת הלידה החלקית של עובד שהתקיימו לגביו הוראת נסמן  .2
 :אם התקיימו לגביו גם כל אלה, בתוספת הארכות, ועותארבעה עשר שב

 ;הוא עבד  פחות משנים עשר חודשים עד יציאתו לחופשת לידה )א
 או באותו מקום עבודה סיקאשתו עבדה שנים עשר חודשים לפחות אצל אותו מע )ב

 .לפני יציאתה לחופשת לידה
 מנהל משא ב י ימסור ל,  לידה חלקיתלחופשתהמבקש לממש זכותו ,  שאישתו ילדהעובד .3

תקנות עבוד ת  לפי טופסה הצהרה שבתוספת ל, האנוש הצהרה חתומה בידו ובידי אשתו
 ;)1999-ט"התשנ, )חופשת לידה חלקית לעובד שאשתו ילדה(נשים 

יום שבו חפץ העובד להתחיל את ההודעה תימסר שלושים ימי עבודה לפחות לפני ה )א
 ;חופשתו כאמור

למסור הודעה במועד האמור לעיל מסיבות שלא , בנסיבות העניין, נבצר מן העובד )ב
 ;ימסור את ההודעה במועד המוקדם ביותר האפשרי, היה יכול לצפותן מראש

הורים מיועדים והורים במשפחת אומנה , הוראות פסקה זו יחולו גם לגבי הורים מאמצים .4
 . בשינויים המחויבים33.302הגדרתם בפסקה כ
 )9/עב(

 באמצע חופשת לידה ובתנאי שתמציא לעבודהיש לאשר שובה של עובדת ,  סמך האמור לעילעל )י(
 ; האישורים המתאימים על כך שבעלה נוטל חופשת לידהאת

 )1999-ט" הת ש נ,)חופשת לידה חלקית לעובד שא שתו ילדה (תקנות עבודת נשים(
לעיל ) ב(עובדת שחלתה ואושפזה בבית חולים תוך תקופת חופשת הלידה כאמור בנסמן  )יא(

 :זכאית לאלה, לתקופה העולה על שבועיים
אך לא יותר  ,  תקופת האשפוזעל את חופשת הלידה עד לתקופה שלא תעלה להאריך .1

אמור ברישה כ,  אשפוזהשתקופתהוראות אלו יחולו גם לגבי עובדת ; מארבעה שבועות
 בבית חולים במשך שתים עשרה שעות אדם של שהות" אשפוז"; אינה רצופה, של נסמן זה

 ;לפחות לשם קבלת טיפול רפואי
 ))1)(1ב (6' ס, ל"החוק הנ(
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יום הלידה ויתר ת   יהיו תכוף לאחר יותר את חופשת הלידה כך ששלושה שבועות או לפצל .2
 ;החופשה תחל במהלך תקופת האשפוז או עם סיומה

 ))2)(1)(ב (6' ס, ל"החוק הנ(
תמסור , לעיל) יא(עובדת המבקשת להאריך את חופשת הלידה שלה לפי האמור בנסמן  .3

או רופא מטעמו למנהל משאבי הודעה בכתב על תקופת האשפוז שלה מאת בית החולים 
 ;מ"אנוש בה היא מועסקת בהתאם לר

 תודיע העובדת על כך ארבעה ימים לפחות לפני 1)יא(בחרה בדרך המפורטת בנסמן  )א
תודיע במועד האפשרי , באין אפשרות כזו; המועד שבו הייתה אמורה לשוב לעבודה

 ;המוקדם ביותר
על כך ארבעה ימים לפחות לפני  תודיע העובדת 2)יא(בחרה בדרך המפורטת בנסמן  )ב

, עלתה תקופת האשפוז על שלושה שבועות; המועד שבו היא חפצה לשוב לעבודה
תמסור העובדת את ההודעה כאמור שמונה ימים לפחות לפני המועד שבו חפצה 

 .תודיע במועד האפשרי המוקדם ביותר, באין אפשרות כזו; לשוב לעבודה
1999-ט '' הת שנ ,) יל ד   או    היול דת    א ש פוז ב ש ל   ,  פיצו לה  א ו  לידה   חופ ש תהא רכת הודעה על  ( נש ים עבודת תקנות(
( 
  )11/עא(

 
33.332 

 פסקה מבוטלת
 

33.333 
בהסכמת העובדת , מותר לקצר את חופשת הלידה, )ב(-ו) א( נסמנים 33.331על אף האמור בפסקה 

ובלבד שהחופשה תכלול לפחות שלושה , אם הנולד איננו בחיים, ובאישור שבכתב מאת הרופא
 .שאחרי הלידהשבועות 

 ))ה(6' ס, ל"החוק הנ(
 ) 11/עא(
 

33.334 
,   אין העובדת זכאית למשכורת 33.331 בעד תקופת היעדרות בחופשת לידה בהתאם לפסקה )א(

לתקופה של ארבעה עשר השבועות ,  דמי לידההמוסד לביטוח לאומיאולם היא זכאית לקבל מן 
, על השלמת משכורת כאמור (חוק הביטוח הלאומיהראשונים וזאת בתנאי שנתמלאו בה הוראות 

 ;)33.337ראה פסקה , במקרים מסוימים
מקבלים מאת , 33.302הורה מיועד והורה במשפחת אומנה כהגדרתם  בפסקה , הורה מאמץ )ב(

 סכום השווה לדמי לידה מן היום שבו ניתנה הודעה לפקיד הסעד כאמור המוסד לביטוח לאומי
 ;1960-ך"התש, חוק אימוץ ילדים ל6בסעיף 

 .55.112ראה פסקה , לעניין זכויות העובדת בקרן השתלמות בתקופת חופשת הלידה )ג(
 )48-56סעיפים , 1995-ה "התשנ, ]נוסח משולב[חוק הביטוח הל אומי (
 )6'  ס, 1954-ד "התשי, חוק עבודת נשים(
 )11/עא(

 
33.335 

ללא צורך בהגשת , מוסד לביטוח לאומיתקבל את התשלום ישירות מה, עובדת הזכאית לדמי לידה
 .מי לידהטופס תביעה לתשלום ד

 )1'  ת, 1954-ד "התשי,  )אמהות(תקנות הביטוח הלאומי (
 )22/סט(
 

33.336 
 טלתפסקה מבו

 )22/סט(
 

33.337 
עובדת ששירתה תקופה של עשרה חודשים רצופים לפחות , 33.334למרות האמור בפסקה  )א(

 דמי לידה ששיעורם פחות מהסכום השווה למשכורת חודשיים המוסד לביטוח לאומיוקיבלה מן 
ישלם לה המשרד המעסיק את ההפרש שבין המשכורת , שלמים מיום תחילת חופשת הלידה

המוסד לביטוח לבין דמי הלידה שקיבלה מ, שהייתה משתלמת לה אילו עבדה באותם חודשיים
 ;לאומי
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שממנה הועברה העובדת ברציפות לשירות , ל"תקופת שירות של עובדת בשירות הקבע של צה )ב(
שממנה הועברה העובדת , ותקופת שירות של עובדת כשוטרת או כסוהרת, )11.62ראה סעיף (

נחשבות כתקופות שירות לצורכי חישוב עשרת החודשים , )11.63ראה סעיף (ברציפות לשירות 
 .הנזכרים לעיל

 
33.338 

באיזה שיעור , המוסד לביטוח לאומיהעובדת לדמי לידה מ לידה שבעדה זכאית תקופת חופשת )א(
בכפיפות לאמור בפסקה , חוץ מאשר לתשלום משכורת, נחשבת כתקופת עבודה לכל עניין, שהוא

 ;)33.334ראה גם פסקה  (33.337
תקופת חופשת הלידה בעדה ,  הזכאית לחופשת לידה בת עשרים ושישה שבועותלעניין עובדת )ב(

אינה זכאית העובדת לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי ועד תום תקופת חופשת הלידה 
תחשב כתקופת עבודה לעניין צבירת  , )מהשבוע החמישה עשר ועד השבוע העשרים ושישה(

דמי הבראה וכן לעניין , ותק לפיצויי פיטורים, גהלרבות צבירת ותק לדר, זכויות התלויות בוותק
 ;) בהתאם33.212- ו33.128 בכפוף לאמור בפסקאות(צבירת ימי חופשה ומחלה 

קרן פנסיה או  (המשרד ימשיך לשלם עבור עובדת אשר זכויותיה לגמלאות בוטחו בקופת גמל  )ג(
או תקופ ת  /ד הבטחת זכויותיה לגמלאות עבור תקופת שמירת ההיריון ובע) ביטוח מאושרת

כמוגדר בפסקאות , חופשת הלידה שבעדה זכאית העובדת לדמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי
ר ינוכה חלקה של העובדת לצורך הבטחת זכויותיה לגמלאות כאמו.  בהתאמה33.331- ו33.312

 ;פי הוראות החשב הכללי-משכרה על
  ))א(76'  ס, 1954-ד "התשי, חוק עבודת נשים(

ר בדבר זכויות בפנסיה "יחולו הוראות התקשי, לעיל) ב(לגבי תקופת חופשת לידה כאמור בנסמן  )ד(
 .33.445תאם לפסקה החלים על עובדת הנמצאת בחופשה ללא תשלום בה

  ))א(76'  ס, 1954-ד "התשי, חוק עבודת נשים(
 )11/עא(

הורה מיועד והורה במשפחת אומנה כהגדרתם בפסקה , פסקה זו חלות על הורה מאמץהוראות  )ה(
 במשך חמישה עשר חודשים לפחות עבודה יחסי סיקיםאם התקיימו ביניהם לבין מע, 33.302
 שישה עסיקאם ההורה עבד אצל המ, לעניין הורה מיועד; לת הילד לביתו של ההורהמיום קב

חודשים לפחות בתכוף לפני תחילת היריונה של האם הנושאת והתקיימו בין ההורה המיועד לבין 
 . במשך כל תקופת היריונה של האם הנושאתעבודה יחסי סיקומע

 )9/עב(
 

33.339 
יודיע מנהל היחידה , בין אם היא מקבלת דמי לידה ובין אם לאו, על תקופת חופשת לידה של עובדת
ראה פרק (אין לשלוח עותק לנציבות שירות המדינה ). 2717מדף (בטופס הודעה על שינויים אישיים 

 ).93.2משנה 
 

  חופשה לאחר לידה- 33.34
 

33.341 
על סמך תעודה רפואית המעידה ,  גם לאחר תום חופשת הלידה שלהלהיעדר מעבודתהעובדת רשאית 

 .כי מצבה עקב הלידה מחייב זאת
 ).31.152ראה פסקה , על שעות עבודה של אם עובדת לאחר לידה (
 ))2)(ג(7'  ס, 1954-ד "התשי, חוק עבודת נשים(
 )25/סט(
 

33.342 
 .33.2להוראות פרק משנה בכפיפות ,  כדין היעדר לרגל מחלה33.341דין היעדר לפי פסקה 

 
33.343 

רשאית ,  תקופה של עשרה חודשים לפחות עד תחילת חופשת הלידה שלהששירתה עובדת )א(
 תקופה שלא תעלה על שבעה וחצי חודשים מתום ארבע עשר השבועות של מעבודתהלהיעדר 

 ;בתשלוםחופשת הלידה 
וכן עובדת ששירתה , חילת חופשת הלידה שלה פחות מעשרה חודשים עד תששירתה עובדת )ב(

, רשאית להיעדר מעבודתה,  שלושים חודשים עד תחילת חופשת הלידה שלהעלתקופה העולה 
מספר חודשים כרבע ממספר החודשים בהם , ) שבועות14בת ( בתשלום הלידהמתום חופשת 
ם הלידה וחלק של אך לא יותר משנים עשר חודשים מיו,  מקום עבודהבאותואו , עבדה במדינה

 )6/עד (;במנייןחודש לא יבוא 
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יופחת מספר השבועות , ממספר החודשים להם תהיה העובדת רשאית להיעדר לפי פסקה זו )ג(

הארכות כאמור לעיל בפסקה בתוספת , ידי העובדת-שבהם עלתה חופשת הלידה שנוצלה על
או על תקופה של ארבעה עשר שבועות , על ארבע עשר שבועות, 33.36וסעיף ) ו(, )ט(33.331

 ; בתוספת הארכות בהתאם
הורה מיועד והורה במשפחת אומנה כהגדרתם , הוראות פסקה זו חלות גם על הורה מאמץ )ד(

 ;33.302בפסקה 
 ))ד(7' ס, ל"החוק הנ(

יחולו גם על עובד אשר מילא את התנאים האמורים באחד  , לעיל) ג(או ) א(הוראות נסמנים  )ה(
 :ובלבד שנתקיים בו אחד מאלה, מנסמנים אלה

צופים לפחות בסמוך לפני תחיל ת  בת זוגו הועסקה כעובדת במשך שישה חודשים ר .1
 ;היעדרותו מן העבודה

 . הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של בת זוגו .2
 ימסור למנהל ,  לממש זכות זו ובת זוגו לא נעדרה מהעבודה מכוח פסקה זוהמבקש עובד

ה חתומה בידו לפי הצהר, חמישה עשר יום לפחות לפני תחילת ההיעדרות, משאבי אנוש
 .1988-ט"התשמ, )סיקחובת מסירת הודעות למע(הטופס שבתקנות עבודת נשים 

 .33.4תיחשב כחופשה ללא משכורת לפי פרק משנה , ות מתום חופשת הלידה לפי פסקה זוהיעדר )ו(
 ))1ד(7-ו) 1)(ד(7סעי פים , ל"החוק הנ(
 ) 1988-ט "התשמ,  )סיקחובת מסירת הודעות למע(תקנות עבודת נשים (
  )11/עא(

 
33.344 

 פסקה מבוטלת
 )19/סט(
 

33.345 
מובאת בחשבון תקופת שירות של העובדת בשירות  , 33.343כאמור בפסקה , לעניין חישוב החודשים

ראה (אם הועברה ברציפות לשירות המדינה מהשירות האמור , כשוטרת או כסוהרת, ל"צההקבע ב
 ).11.63- ו11.62סעיפים 

 
33.346 

אין ). 2717מדף ( יודיע מנהל היחידה בטופס הודעה על שינויים אישיים 33.343על היעדר לפי פסקה 
 ).93.2ראה פרק משנה (לשלוח עותק לנציבות שירות המדינה 

 
33.347 

רשאית היא להתייצב לעבודה , 33.343יצאה עובדת לחופשת לידה ללא משכורת בהתאם לפסקה  )א(
 ;או להביע את רצונה לחזור לעבודה לפני תום תקופת החופשה האמורה

דה לא יש לקבלה חזרה לעבו,  התייצבה העובדת לעבודתה או הביעה את רצונה לחזור לעבודתה )ב(
 ;יאוחר משלושה שבועות מהיום שבו התייצבה לעבודתה או הביעה את רצונה לחזור לעבודה

  .33.343הוראות פסקה זו חלות גם על עובד שנעדר מן העבודה מכוח פסקה  )ג(
 )) 1ד(7-ו) 3)(ד(7סעי פים , ל"החוק הנ(
 )11/עא(

 
  חובת הודעות בקשר להיריון ולידה- 33.35

 
33.351 

ואופן העסקה בשעות , עובדת הנמצאת בחודש החמישי להיריונה לממונים עליהחובת ההודעה של 
 . 31.213 במנוחה השבועית ועבודת לילה ראה פסקה, נוספות

 )10' ס, ל"החוק הנ(
 )2/עד(
 

33.352 
) 2450מדף (הודעה על היעדרות / תמלא את הטופס בקשה לחופשה , שיצאה לחופשת לידה, עובדת

 .בעותק אחד ותעבירו באמצעות הממונה הישיר עליה למנהל היחידה
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33.353 
לכל המאוחר חמישה עשר יום לפני סיום , מנהל היחידה שבה היא מועסקתעובדת שילדה תודיע ל

 :אם, חופשת הלידה שלה היא זכאית
 או; בדעתה לשוב לעבודתה בתום חופשת הלידה )א(
 או;  אגב  משך  אותה חופשה 33.343פי  פסקה -בדעתה  להיעדר  בחופשה  ללא  משכורת  על )ב(
 .33.341פי פסקה - לעבודתה מטעמי בריאות עלאינה מסוגלת לחזור )ג(

שבה תצוין התקופה המשוערת של היעדרותה , במקרה זה עליה להמציא תעודה רפואית על כך
 .לרגל מצב בריאותה

 
33.354 

,  חופשת הלידה ואף לא חזרה לעבודתה בתום33.353פי פסקה -הודעה עלעובדת לא מסרה ה )א(
 במשך התקופה המרבית 33.343תיחשב כאילו בחרה להיעדר בחופשה ללא משכורת לפי פסקה 

 ; המותרת לפי פסקה זו
 .33.347על חזרת עובדת לעבודתה לפני התקופה המרבית האמורה חלות הוראות פסקה  )ב(
 

33.355 
ח על כל חופשה או היעדר לרגל לידה או היריון בטופס הודעה על "גיש דומנהל היחידה י )א(

 ;ויציין בו את  התאריכים של התחלת החופשה או ההיעדר וסיומם, )2717מדף (שינויים אישיים 
  ;)93.2ק משנה ראה פר(אין לשלוח עותק לנציבות שירות המדינה 

 .33.343הוראות פסקה זו חלות גם על עובד שנעדר מן העבודה מכוח פסקה  )ב(
 )19/סט(

 
33.356 
 :סמוך למועד התרחשותו, לפי העניין,  על כל אחד מאלהסיקםו עובד יודיעו למעעובדת א

 הודעה על כוונה לאמץ כהגדרתה   סיקהפסקת הליך אימוץ שלגביו מסרו העובדת או העובד למע )א(
ארצי הפסקת הליך אימוץ באמצעות העמותה  המוכרת שממנה קיבלו -ולעניין אימוץ בין, בחוק

 ;העובדת או העובד הודעה
 הודעה על הריונה של סיקשלגביו מסרו העובדת או העובד למע, הפסקת הריונה של אם נושאת )ב(

 ;אם נושאת
 הודעה על כוונה לשמש הורה  סיקהפסקת אומנה שלגביה מסרו העובדת או העובד למע )ג(

 . במשפחת אומנה
 )ז9' ס, ל"החוק הנ(

 
  הארכת חופשת לידה בשל אשפוז יילוד- 33.36

 
33.361 

ואשר ילדה חייב להישאר או לחזור , 33.33עובדת הזכאית לחופשת לידה רגילה בהתאם לסעיף  )א(
זכאית , תוך תקופת חופשת הלידה של אמו לתקופה העולה על שבועיים, לאשפוז בבית החולים

 :לאלה
ך את תקופת חופשת הלידה לתקופה שלא תעלה על תקופת האשפוז אך לא ביותר  להארי .1

הוראות אלו יחולו גם לגבי עובדת שתקופת אשפוזו של הוולד אשר ;  שבועותעשריםמ
חולים -שהות של אדם בבית" אשפוז"; כאמור ברישה של נסמן זה אינה רצופה, ילדה

 ;איעשרה שעות לפחות לשם קבלת טיפול רפו-במשך שתים
 ))1()ד(6' ס, ל"החוק הנ(

לפצל את חופשת הלידה כך ששלושה שבועות או יותר יהיו תכוף לאחר יום הלידה ויתר ת   .2
  ;החופשה תחל במהלך תקופת האשפוז או עם סיומה

 ))2)(ד(6' ס, ל"החוק הנ(
ובלבד , לעיל היא מצטברת) א(ונסמן ) יא(, )ח(33.331  לפי פסקהחופשת לידההארכת ת לוהזכא )ב(

 ;לא יעלו יחד על עשרים שבועות,  לעיל1)א( ונסמן 1)יא(33.331שכל ההארכות לפי פסקה 
 )2ד(6' ס, ל"החוק הנ(
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תמסור הודעה בכתב על תקופת ,  לעילכאמורעובדת המבקשת להאריך את חופשת הלידה שלה  )ג(
למנהל משאבי אנוש במשרד בו היא , האשפוז של הילד מאת בית החולים או רופא מטעמו

אין ; וב לעבודהותודיע על כך ארבעה ימים לפחות לפני המועד שבו אמורה לשמועסקת 
  ;תודיע במועד האפשרי המוקדם ביותר, אפשרות כזו

 )1999-ט "התשנ, )הודעה על הא רכת חופשת לידה  או פיצולה בשל  אשפוז היולדת או ילדה(תקנות עבודת נשים (
חוק הביטוח  ל51בהתאם לסעיף היא  המוסד לביטוח לאומית לתשלום דמי לידה מאת וזכאה )ד(

 ;1995-ה"התשנ, ]נוסח משולב[הלאומי 
 הורה מיועד והורה במשפחת אומנה כהגדרתם בפסקה ,  יחולו על הורה מאמץפסקה זוהוראות  )ה(

33.302; 
 ).ח(33.331ראה פסקה , בנוגע ללידת יותר מילד אחד )ו(
 

33.362 
 פסקה מבוטלת

 )9/עד( 
 

  הקצאת מקום הנקה לאם עובדת- 33.37
 

33.371 
 הצורך מספ ר  במידת או -יקצה האחראי חדר ,  ששוכנים בו משרד ממשלתי או יחידת סמךבנהבמ )א(

 ;")החדר  "-להלן ( לאמהות מיניקות לשם שאיבת חלב -חדרים 
 :  החדר להכיל לפחות את הפריטים שלהלןעל )ב(

 ;)לכל הפחות שולחן וכיסא( נוח לישיבה עבור מספר עובדות מקום .1
 ; חשמלישקע .2
 ;חסון החלב קטן לשם אמקרר .3
 ).'וכומים זורמים , סבון( לוודא כי בקרבת החדר קיימים אמצעים לשטיפת ידיים יש .4

 לשאיבת יעמיד לרשות העובדת חומרי הסברה של משרד הבריאות בנושא העקרונות המשרד )ג(
 ;חלב אם ולאחסונו

,  חלבשאיבתלשם , פי הצורך במהלך יום העבודה- המשרד לאפשר לעובדת הפסקות עלעל )ד(
 ;  ד שמכלול ההפסקות לצורך זה לא יעלה על שעהובלב

פי סעיף -על, להוריםיודגש כי הפסקות אלה אינן קשורות לקיצור יום העבודה ,  הסר ספקלמען )ה(
 מעובדת המשתמשת בחדר לצורך שאיבת חלב את זכותה ליום עבודה לשלולואין , 31.15
 ;  מקוצר

 .כאמוריגים בהם אין אפשרות פיזית להקצות חדר  זו לא תחול במקרים חרפסקה )ו(
 )30/שע(
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  חופשה ללא משכורת- 33.4
 

 כללים  33.42/  חלות והוראות כלליות 33.41
 33.43/ ותנאים לאישור חופשה ללא משכורת 
 33.44/ סמכות לאשר חופשה ללא משכורת 

חובות וזכויות של עובד בתקופת חופשה ללא  
 עבודה פרטית בתקופת  33.45/ משכורת 

 התנאה לאישור  33.46/ חופשה ללא משכורת 
 נוהל גביית  33.47/ חופשה ללא משכורת 

 הארכת חופשה  33.48 / 18.5% - ו 5%תשלום 
ופשה ללא   הפסקת ח33.49/ ללא משכורת 

 משכורת
 

  חלות והוראות כלליות- 33.41
 

33.410 
עובד לעבוד וזכותו לקבל  קשרי עבודה הקיימים בין מעסיק לעובדיו מבוססים על חובתו של )א(

:  בתוספות ובזכויות סוציאליות שונות כגון , התמורה ניתנת במשכורת. תמורה בעד עבודתו
בעת טיפול בנושא זה חייב . גמלאות וכדומה, םפיצויי פיטורי, חופשת מחלה, חופשת מנוחה
לבחון את מטרת ההיעדרות ואת , בצד נכונותו העקרונית לבוא לקראת העובד, שירות המדינה

העלות הכספית וההשלכות האחרות ש ל  , מידת הקושי שהיעדרות העובד תגרום לסדרי העבודה
באיזו מידה  , ל יוחלט אם" הנפי צירוף ושקלול כל הגורמים-על, היעדרות זו על סדרי העבודה

 ; ובאילו תנאים להיענות למשאלתו של העובד
נוסף על המגיע לו , אם עקב בעיות אישיות או משפחתיות נזקק עובד להיעדרות מן העבודה )ב(

חופשה ללא משכורת איננה זכות מן . רשאי העובד לבקש חופשה ללא משכורת, כחופשת מנוחה
 ;)א(33.423 הזכויות המפורטות להלן בפסקה למעט, הזכויות המוקנות לעובד

למרות היעדרות עובד מן העבודה על מנהל היחידה להתאים את סדרי העבודה על אף הקושי   )ג(
הכשרת ממלא המקום ובעיות , במציאת סידור למילוי מקומו של העובד שאושרה לו חופשה

ניתן לאשר , ובמידה וצורכי העבודה מאפשרים זאתאחרות במגמה לעזור לעובד הזקוק לכך 
 ;מבלי לשבש את סדרי העבודה, חופשה ללא משכורת בתנאים המפורטים להלן

ימלא בנוסף , כאמור להלן, עובד המבקש לעבוד עבודה פרטית בעת חופשה ללא משכורת )ד(
בקשה להיתר לעבודה פרטית בעת חופשה ללא  ) 2470/1מדף (גם טופס  )2470מדף (לטופס 
 .משכורת

 
33.411 

 :הוראות פרק משנה זה חלות על העובדים הבאים
אשר  , 16.418 או 15.219 או 15.213 או 15.211עובד קבוע או עובד על חוזה מיוחד לפי פסקאות  )א(

 ;בשירות המדינהרצופות השלימו חמש שנות עבודה 
,  ואולם ; המצטרפים לבני זוגם בשליחות ממלכתית או לאומית, כל סוגי העובדים בשירות )ב(

 כתב פי-לאו ע, פי הרשאה להעסקה לשעה-ל המועסקים על" משכורת לעובדים הנחופשה ללא
פי ההרשאה - תסתיים לא יאוחר מהמועד האחרון להעסקתם על-פי חוזה מיוחד -או על, הרשאה

 ;כתב ההרשאה או החוזה המיוחד, להעסקה לשעה
 .פי דין-כל סוגי העובדים הזכאים לחופשה ללא משכורת על )ג(

 )13/סח(
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33.412 
פי חוזה מיוחד  -למעט העובדים המועסקים על(פי חוזה מיוחד לסוגיהם -עובדים המועסקים על )א(

רשאים להיעדר מן העבודה מבלי לקבל ) 16.418 או 15.219 או 15.213 או 15.211לפי פסקאות 
 ;אם קיבלו רשות לכך מראש מאת מנהל היחידה בה הם מועסקים, שכר בעד תקופת היעדרותם

ישור מנהל היחידה יכול להינתן בכתב  א. היעדרות זו לא תהיה ארוכה משישה ימים בחודש אחד )ב(
 .פה-או בעל

 )17/נז(
 

33.413 
היעדרו ייחשב   ניתן לאשר כי הוא רשאי להיעדר מן העבודה וכי זמן, פי בקשת עובד-על )א(

 ;מילוי הוראות פרק משנה זההאישור האמור מותנה ב, כחופשה ללא משכורת
אישור חופשה ללא משכורת לפי פסקה זו מתייחס גם למקרים בהם ניתן לעובד אישור לעבודה   )ב(

 .באופן זמני במשרה חלקית או אישור חופשה ללא משכורת בחלק של משרה
 

33.414 
כחופשה ללא משכורת בנסיבות  העבודהנחשב זמן היעדרו של עובד מן , 33.413בנוסף לאמור בפסקה 

 :הבאות
 ;33.343ה כגון חופשה לאחר לידה לפי פסק(נקבע בחוק כי העובד יקבל חופשה ללא משכורת  )א(
כגון היעדרות (ר כי דין היעדרו של עובד יהיה כדין חופשה ללא משכורת "נקבע בתקשי )ב(

 ).44 ראה פרק -מהעבודה ללא רשות 
 )19/סט(

 
  כללים ותנאים לאישור חופשה ללא משכורת- 33.42

 
33.420 

יציאתו לחופשה ללא   עובד המבקש לצאת לחופשה ללא משכורת ימלא לפחות חודש ימים לפני מועד
לאישור עבודה /לרכישת זכויות לגמלה/משכורת טופס בקשה לאישור חופשה ללא משכורת משכורת

 ).2470מדף (פרטית בעת חופשה ללא משכורת 
 )17/נז(
 

33.421 
ובין , תנאים לאישורה מוסמך גם לקבוע, 33.43בהתאם לסעיף , המוסמך לאשר חופשה ללא משכורת

ראה (שמירת משרתו של העובד במשך תקופת החופשה ולא יותר משנה אחת : השאר בעניינים אלה
 ).33.46ראה סעיף (ורכישת זכות לגמלאות בעד תקופת החופשה ) 33.44סעיף 

 )17/נז(
 

33.422 
דה בצורכי העבו ,יתחשב מי שמוסמך לאשר אותה, בכל בקשה לאישור חופשה ללא משכורת )א(

ובמיוחד ישקול אם קיימת אפשרות שבעת היעדרו של העובד יבצעו את עבודתו באופן תקין  
 ;או ממלא מקום לעובד, בנוסף על עבודתם הרגילה, עובדים אחרים של המשרד

עובד המבקש חופשה ללא משכורת ומצהיר כי יעבוד בחברה ממשלתית או בחברה אשר  )ב(
על המוסמך , ידי הממשלה-או כרשות המוקמת עלהממשלה הינה בעלת חלק ניכר של מניותיה 

 ;לאשר את הבקשה להתייחס להחלטה בנוגע לאותו מוסד
בצירוף  יעביר האחראי את הבקשה,  היא המוסמכת לאשר את הבקשה המדינהאם נציבות שירות )ג(

 .החלטת השר כאמור לעיל
 ))1.3.1982(ד "באדר  התשמ' ו: תחולה(
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33.423 

 :לשמן על האחראי לאשר חופשה ללא משכורת לפי ההנחיות הקיימותהמטרות אשר  )א(
 תאושר בקשתו  - 28.371עובד המבקש לעבור ליישוב מן הישובים המוזכרים בפסקה  .1

במשך התקופה הנדונה . לשם בדיקת הסתגלותו למקום, לחופשה ללא משכורת לשנה אחת
 ;קיד דומה וזהה במעמדישמור לו המשרד את תפקידו או תפ

 ;33.424לארץ כמוגדר בפסקה -בן זוג של עובד היוצא בשליחות מטעם המדינה לחוץ .2
לתקופה של שנה אחת ומבקש לשם כך , ל"עובד המתנדב והמתגייס לשירות קבע בצה .3

לרבות , בתקופה זו יישמרו מלוא זכויותיו במשרד ובשירות המדינה: חופשה ללא משכורת
 ;הזכות לשוב לתפקידו ולהשתתף במכרזים פנימיים

 ;42.35- ו42.34הצגת מועמדות לכנסת או לרשות מקומית לפי האמור בסעיפים  .4
 ;33.343 ה ראה פסק,עובדת המבקשת להאריך את חופשת הלידה .5
כאמור ,  הכלכלהמשרדבמקלט לנשים מוכות באישור לשכת הסעד או עובדת השוהה  .6

  .33.426בפסקה 
 )19/סט(

 :המטרות אשר לשמן ניתן לאשר חופשה ללא משכורת )ב(
1.  

 ;לרבות התמחות במשפטים או בראיית חשבון, השתלמות מקצועית )א
לבקשה לחופשה ללא משכורת לצורך התמחות במשפטים יש חובה לצרף בקשה  )ב

 ולהוראות  42.4הבקשה תיבחן בהתאם להוראות פרק משנה . להיתר לעבודה פרטית
 .21/סח- ו4/סד, 26/שסמ "דעות נשהו

  )21/סח  (
 ;רכישה או השלמה של השכלה הדרושה או הרצויה למילוי תפקידים בשירות .2
צורך מטרה זו ניתן לאשר חופשה ללא  ל; טיפול רפואי בעובד או בבן משפחה שלו .3

,  16.412, 16.411פסקאות ) (2(1משכורת גם לעובד המועסק בחוזה מיוחד מסוג תקנה 
,  חוזה מיוחד) (מינויים(תקנות שירות המדינה ל) 16.414פסקה ) (3(1או תקנה ) 16.413
 ;בשירות המדינהרצופות  שנות עבודה חמששר טרם השלים א) 1960-ך"התש

 ;לארץ מטעם משרד ממשלתי או מטעם מוסד ממלכתי או לאומי-שליחות לחוץ .4
5.  

גם , לארץ מטעם מוסד ממלכתי או לאומי-וץהצטרפות לבן זוג היוצא בשליחות לח )א
 ;בשירות המדינהרצופות  שנות עבודה חמשלעובד קבוע אשר טרם השלים 

לארץ מטעם מוסד אקדמי או מטעם -הצטרפות לבן זוג היוצא לשנת שבתון בחוץ )ב
 .אחד ממוסדות המחקר והמדע בשירות המדינה

בד המבקש לעבוד בעת החופשה בנוגע לעו; שיש למדינה עניין בה, עבודה במוסד ציבורי .6
ללא משכורת בחברה ממשלתית או בחברה אשר הממשלה הינה בעלת חלק ניכר 

 ;33.422 ראה פסקה -ידי הממשלה -ממניותיה או ברשות המוקמת על
בנוגע לעובד המבקש לעבוד בעת ; שהעובד מועמד לעבור אליו, עבודה במוסד ציבורי .7

משכורת בחברה ממשלתית או בחברה אשר הממשלה הינה בעלת חלק ניכר החופשה ללא 
 ;33.422 ראה פסקה -ידי הממשלה -ממניותיה או ברשות המוקמת על

 ;לרבות עזרה בעסק של בן משפחה חולה, עזרה לבן משפחה חולה .8
 ;לארץ-נסיעת ביקור לחוץ .9

בפתרון בעיה אישית של העובד או של בן במקרה אחר אשר בו עשויה החופשה לעזור  .10
לצורך מטרה זו ניתן לאשר חופשה ללא משכורת גם לעובד  . או לצורך בחינות, משפחתו

)  3(1 או תקנה) 16.413, 16.412, 16.411פסקאות  ()2(1המועסק בחוזה מיוחד מסוג תקנה 
אשר טרם , )1960-ך" התש,חוזה מיוחד) (מינויים(תקנות שירות המדינה ל) 16.414פסקה (

 .בשירות המדינהרצופות  שנות עבודה חמשהשלים 
צורך עבודה פרטית במשרד ממשלתי כל שהוא לא תאושר יציאה לחופשה ללא משכורת ל )ג(

 .בכל צורת העסקה או התקשרות שהיא) יחידת סמך או כל יחידה שהיא, לרבות אותו משרד(
 )13/סח(
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33.424 
 לארץ-לחוץ הוראות בדבר זכויות של בן זוג של עובד היוצא מטעם המדינה

לרבות חיי ל  , פי חוזה מיוחד-פי כתב מינוי או על- עובד מדינה על-  33.425 בפסקה "שליח" )א(
 ;לארץ למלא תפקיד מטעמה-ידי המדינה לחוץ-הנשלח על, שוטר וסוהר, ל"צהבשרות קבע ב

33.423ראה גם פסקה (לארץ לתפקיד מטעם המדינה -בן או בת זוג של שליח הנלווה אליו לחוץ )ב(
 .2)א(
 )6/שס(

 
33.425 

 זכויות בן זוג שהוא עובד המדינה קבוע
זכאי לבקש ממשרדו חופשה ללא משכורת , לארץ כבן זוג-עובד המדינה העומד לצאת לחוץ )א(

 :והמשרד יאשר לו חופשה לפי הכללים הקבועים בפרק משנה זה
כפוף לסייגים החלים , לארץ-יהווה גם אישור לעבוד עבודה פרטית בחוץ, אישור הבקשה כאמור )ב(

 ;לארץ-ל שליחים בחוץעל עובדי המדינה ועל בני משפחותיהם ש
לארץ שהוא עובד המדינה ואשר לא הצליח להתקבל לעבודה -בן זוג של שליח המדינה בחוץ )ג(

 ממשכורתו לפי החישוב והתנאים 6.2%ישלם , לארץ או מחוצה לה-בשלוחה של המדינה בחוץ
 ;שנקבעו בפרק משנה זה

פותו לשליח ואם נפסקה  תינתן לעובד אך ורק לשם הצטר-חופשה ללא משכורת כאמור  )ד(
 .חייב העובד להודיע על כך מיד למשרדו בארץ, או בוטלה, השליחות במועד בלתי צפוי

 
33.426 

 עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות
מוכות באישור  עובדת מדינה רשאית להיעדר מעבודתה בתקופה שבה היא שוהה במקלט לנשים )א(

ובלבד שהתקופה לא תעלה על שישה חודשים בתקופת שנים ,  הכלכלהמשרדלשכת הסעד או 
עדרה של עובדת מעבודתה לפי פסקה יה ;עשר החודשים שלאחר תחילת שהייתה במקלט כאמור

;  תקוין לגבי זכויות התלויות בויוזמן העדרה לא יבוא במנ ,זו דינה כדין חופשה בלא תשלום
או   על עובדת שעבדה בשירות המדינה תקופה של שישה חודשים רצופיםזו יחולו  הוראות פסקה

  ;יותר
  :לעניין פסקה זו 

  ; הפנייה מראש או אישור בדיעבד-" אישור"
  ;1958-ח"התשי, שירות הסעדחוק  כמשמעותה ב-" לשכת הסעד"
 מקום שבו שוהה אישה מוכה מחשש לחייה או לחיי ילדה לרבות מקום -" מקלט לנשים מוכות"

  ".מקלט" - כאמור שאינו נתמך בידי המדינה או רשת מקומית להלן
בדר ך  סיקה  לא יהיה תוקף לזכאות לפי פסקה זו אלא אם כן הודיעה העובדת על מימושה למע

  ; ורט מטהובמועד כמפ
 ))5)(ג(7 'ס 1954-ד "התשי, חוק עבודת נשים(

  )ב(
שהותה  עדרותה של עובדת מן העבודה בשלילתחילת ה, ככל האפשר, מועד סמוךב .1

לממש זכותה   תמסור העובדת למנהל היחידה הודעה על כך שהיא מבקשת, במקלט
 ;לעיל) א( לפי נסמן להיעדר מן העבודה

 ;ןיבכל דרך שתתאפשר לעובדת בנסיבות העני, הודעת העובדת תימסר בכתב על ידה .2
תמציא העובדת , עדרותילא יאוחר מארבעה עשר ימי עבודה מיום תחילת הה .3

מבלי , הלן לפי הטופס כמפורט ל הכלכלהמשרדאישור מאת לשכת הסעד או סיקהלמע
 ;שיצוין בו מועד לסיום השהייה

בתקנות עבודת נשים  הצהרה לפי הטופס כמפורט סיקהעדרות תמציא העובדת למעיבתום הה .4
כאמור בצירוף אישור לפי הטופס , 2000-א"התשס, )הודעה על שהייהמבמקלט לנשים מוכות(

 .שצוין בו המועד לסיום השהייה במקלט,  לעיל3בנסמן 
 )17/סא(
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  סמכות לאשר חופשה ללא משכורת- 33.43
 

33.431 
כל חופשה ללא משכורת . 33.411חלוקת הסמכויות לאישור חופשה ללא משכורת בכפיפות לפסקה 

יהיה מוסמך לאשרה מי שהוסמך לאשר  , לרבות עבודה חלקית, שיש עמה אישור לעבודה פרטית
 .42.412ה פרטית לפי האמור בפסקה עבוד

 : להלן חלוקת הסמכויות לאישור חופשה ללא משכורת
 מנהל )א(

חודש ימים בכל שנת  לתקופה שאינה עולה על - עובד בכל דרגה ,חופשה מסיבה כלשהי .1
בלבד שהעובד לא   ו,ויאם העניין אינו סובל דיח, אחד או בכמה המשכים  בהמשך,כספים

 ; בשכר בתקופת החופשה עבודי
 ;33.343 הבפסק המוגדרת   לכל התקופה- לאחר לידה לעובדת .2
 .33.426בפסקה  השוהה במקלט לנשים מוכות כאמור  עובדת .3

 )19/סט(
 אחראי )ב(

ולתקופות  ) א(33.423בפסקה  לחופשה למטרות מוגדרות  לעובד בכל דרגה היוצא  .1
 ;שנקבעו שם

 בדירוג  22 עד דרגה - )ב(33.423  המוגדרות בפסקה לעובד היוצא לחופשה למטרות .2
 . המקצועיים לתקופה שלא תעלה על שנה אחת המינהלי בדרגה מקבילה בדירוגים 

ובכל . משכורת עד לשנה אחת נוספת במקרים חריגים האחראי רשאי להאריך חופשה ללא 
 ;משנתיים  מקרה לא יותר

 ) 5)ב(, 2)א(33.423לפי פסקה (לעובד המצטרף לבן זוג היוצא בשליחות מטעם המדינה  .3
 ;לתקופה שלא תעלה על משך השליחות ולא יותר מחמש שנים - עובד בכל דרגה

מטעם ) א5)ב(33.423לפי פסקה (לארץ -היוצא בשליחות לחוץ לעובד המצטרף לבן זוג .4
   רצופותהשלים חמש שנות עבודה  גם לעובד קבוע אשר טרם -ממלכתי או לאומי  מוסד

 ;בשירות המדינה
      לפי  (לארץ מטעם משרד הממשלתי או מטעם מוסד ממלכתי או לאומי -שליחות לחוץ .5

 ;שנים השליחות ולא יותר מחמש  שלא תעלה על משך  לתקופה 4)ב(33.423פסקה 
 בשירות  רצופותאשר טרם השלים חמש שנות עבודה, מעמד לעובד בכל דרגה ובכל .6

 עד  -בשנה הראשונה להעסקה   10)ב( ,3)ב(33.423 למטרות מוגדרות בפסקה המדינה
 .חודשים  עד שלושה -השנייה ועד חמש שנים להעסקה   מהשנה ; ימיםחודש

 )13/סח(
 מנהל כללי )ג(

 בדירוג המינהלי 23 מדרגה -) ב(33.423לעובד היוצא לחופשה למטרות המוגדרות בפסקה 
במקרים חריגים רשאי . ודרגה מקבילה בדירוגים המקצועיים לתקופה שלא תעלה על שנה אחת

, ל להאריך חופשה ללא משכורת עד לשנה אחת נוספת ובכל מקרה לא יותר משנתיים"המנכ
 .בתנאי שאין האישור כרוך בעבודה פרטית בעת החופשה

  
 

33.432 
ועדה ויידונו ב 33.4מקרים חריגים אחרים שאינם תואמים את התנאים המפורטים בפרק משנה  )א(

 ;המדינה  שהוקמה בנציבות שירותופשה ללא משכורתלעניין בקשות חריגות לח
ם מיום קבלת נציבות שירות המדינה רשאית לבטל אישור חופשה ללא משכורת תוך חודש ימי )ב(

 .ר"אם נתברר כי הוא ניתן שלא בהתאם להוראות התקשי, עותק מטופס הבקשה המאושרת
 )34/סא(           
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  חובות וזכויות של עובד בתקופת חופשה ללא משכורת- 33.44
 

33.441 
חת בלבד תעלה על שנה א תישמר לו משרתו לתקופה שלא, עובד אשר אושרה לו חופשה ללא משכורת

שדרגתה כדרגת   ,או משרה אחרת המתאימה לו לדעת האחראי למשך תקופה החופשה ללא משכורת
המשרה השמורה לעובד שיצא לחופשה ללא משכורת לא . עד למועד תום חופשתו, משרתו של העובד
 אלא בדרך של מינוי בפועל או של מילוי מקום ומינויים אלה יסתיימו עם שובו , תמולא בעת היעדרו
 . בדבר פיטורים 82.3 - 82.2 אין האמור בפסקה זו נוגד את האמור בפרקי משנה . של העובד לעבודה

 )17/נז(
 

33.442 
תישמרנה לו כל זכויותיו הנובעות מתקופת , חופשה ללא משכורתחזר עובד לעבודה במועד תום ה

 .שירותו עד יום צאתו לחופשה
 

33.443 
במשך תקופת החופשה ללא משכורת אין העובד זכאי למשכורת ואין הוא זכאי לנצל זכויות המוענק ות  

 בעד  תשלום).חופשת מועד, חופשת אבל, חופשת לידה, חופשת מנוחה, חופשת מחלה(לעובדים 
 .34.381בכפיפות לאמור בפסקה , שירות מילואים וכדומה

 )14/עא(
 

33.444 
-ידי שלוחה של המדינה בחוץ-ובד המדינה אשר הועסק עללמעט ע, תקופת חופשה ללא משכורת

אינה נחשבת כתקופת שירות של העובד לעניין זכויות הקשורות , לארץ במעמד של עובד מקומי
תקופת , במתח דרגות, התקדמות במסלול קידום(בוותק בשירות או בדרגה , בפיצויי פיטורים, בגמלה

זכות , מכסת מנוחה, זכות לחופשת מנוחה, פיטוריםפיצויי , הכשרה המזכה בקצובת הבראה ונופש
על  ( , אלה אם מוענקת לו זכות במפורש באישור נציבות שירות המדינה, )לחופשת מחלה וכדומה

 ראה הכללים בפסקה -תשלום תוספת הוותק בעד שנה שבה היה העובד בחופשה ללא משכורת 
24.411.( 

 )46/נב(
 

33.445 
וותק , תקופת חופשה ללא משכורת מובאת בחשבון לצורכי זכויות לגמלאות ותשלום פיצויי פיטורים

בשירות אם קיבל העובד רשות לרכוש זכות לגמלאות ולפיצויי פיטורים בעד תקופת החופשה ולאחר 
 ).85.133 ופסקה 33.47ראה גם סעיף ) (ב(33.461 ממשכורתו כאמור בפסקה 18.5% ששילם

תקופת חופשה ללא משכורת אינה נחשבת כתקופת שירות לצורך צבירת מספר ימי חופשת מנו ח ה 
 .18.5%לאות ולפיצויי פיטורין ושולמו גם אם  העובד רכש זאת לגמ, וחופשת מחלה

 )46/נב(
 

33.446 
סייגים   :כגון(המוטלים בשירות  בתקופת חופשת ללא משכורת חלים על עובד כל האיסורים והחובות

 ).43 ופרק 42.5 עד  42.3אה פרקי משנה ר, סייגים לעבודה פרטית, לפעילות מפלגתית
 

33.447 
בכדי להבטיח את שובו  ידאג בעוד מועד ל סידורים הדרושים, עובד היוצא לחופשה ללא משכורת

נה פוטרת את העובד  הגשת הבקשה להארכת חופשה ללא משכורת אי, למשרתו מייד בסיום החופשה
שובו של עובד -אי. מהתייצבות לעבודה עם סיום החופשה אם עד לאותו מועד לא אושרה ההארכה

 ).44ראה פרק (רואים אותה כהיעדרות ללא רשות , לעבודה בסיום חופשה ללא משכורת
 

  עבודה פרטית בתקופת חופשה ללא משכורת- 33.45
 

33.451 
עבודה פרטית בתקופת   שהוא מתכוון לעבוד )2470 מדף(בד בבקשתו לחופשה ללא משכורת ציין עו
ייראה , אישרו את בקשתו לחופשה ללא משכורת,  והאחראי או נציבות שירות המדינה,החופשה

  לבק ש ה     בנוסף  ימלא ל"כנ   עובד .טית שהעובד ציין בבקשתוהאישור כאילו הוא חל גם על עבודה פר
  .33.420 מור  בפס קה כא) 2470/1  מדף (  טופס    גם ,)2470מ ד ף (  מש כורת    ל לא   חו פשה לאישו ר

33.441 - 33.451
  חופשות- 33פרק 

___________________________________________________________________________

https://www.prisha.co.il/



33.452 
 .42.45ראה סעיף , על היתר לעבודה פרטית בעת חופשה ללא משכורת

 
  התנאה לאישור חופשה ללא משכורת- 33.46

 
33.461 

הנושאות זכות  לעובד שהשלים שלוש שנות שירות, מתן אישור לחופשה ללא משכורת )א(
יותנה  , ר"פי החוק והוראות התקשי-והזכאי לצאת לחופשה ללא משכורת על, גמלאותל

 מהמשכורת שהיו מגיעות לו 5%בהתחייבות לשלם לאוצר המדינה תשלומים חודשיים של 
בכל מקרה כאשר לעובד תקופת . המיועדים לכיסוי גמלת שאירים במקרה הצורך, אלמלא נעדר

יחויב לשלם , של שלוש שנים) רצוף עד להעברתו לקביעותהכוללת שירות ארעי (שירות רצופה 
 ;)33.47 ראה סעיף -על נוהל גביה . (כאמור לעיל, 5%

לבקש שתקופת החופשה , רשאי עובד שאושרה בקשתו לצאת לחופשה ללא משכורת, לחילופין )ב(
תנאי שישלם לאוצר המדינה  ב, תובא בחשבון כתקופת שירות לצורך גמלאות או פיצויי פיטורים

האחראי מוסמך .  מהמשכורות שהיו מגיעות לו אלמלא נעדר18.5%תשלומים חודשיים של 
הכוללת שירות ארעי רצוף ע ד  (בכל מקרה כאשר לעובד תקופת שירות רצופה  .לאשר בקשה זו

 -יה על נוהל גבי( .כאמור לעיל, 18.5% ניתן לגבות ממנו, של שלוש שנים) להעברתו לקביעות
 ;)33.47ראה סעיף 

 )1976-ו "תשלה, ) לחוק)4(11תשלומים לעניין סעיף ) (גמלאות(תקנות שירות המדינה (
כורת בכדי להתגייס אינו חל על עובד שיצא לחופשה ללא מש, לעיל) ב(-ו )א(האמור בנסמנים  )ג(

וק חזכויותיו לגמלאות לתקופה זו תישמרנה בשירות המדינה לפי הוראות . ל"צהלשירות קבע ב
 בעד תקופת שירותו בשירות קבע ל"צהלא יהיה זכאי למענק שחרורים מ, עובד כאמור .הגמלאות

 .ל"בצה
 )17/נז(

 
33.462 

 ל שם  18.5%תשלום של  ,אין לאשר לעובד שטרם השלים שלוש שנות שירות הנושאות זכות לגמלאות
 .אף אם ביקש זאת, רכישה זכויות לגמלה כאמור לעיל

 
33.463 

 כאמו ר  5%עובד מתשלום  וררשאי לפט, )33.431כאמור בפסקה (, מוסמך לאשר חופשה ללא משכורת
לעיל אם שוכנע שהעובד אינו עתיד להשתכר בעת החופשה ללא משכורת וכן עובד אשר לפני יציאתו 

על רכישת זכויות לגמלאות בתקופת החופשה .  שנות שירות מלאות35השלים , לחופשה ללא משכורת
 .85.133ראה גם פסקה , ללא משכורת

 )17/נ(
 

33.464 
 תשלום בעד ביטוח הדדי בעת חופשה ללא משכורת

עובד המשלם פרמיה לצורך ביטוח הדדי של עובדי המדינה והמבקש להמשיך לשלם את  )א(
יסדיר את , יטוח זהלשם הבטחת זכויותיו בב, הפרמיה בעת היותו בחופשה ללא משכורת

 ;התשלום עם חשב המשרד
,  אולם חשב המשרד לא הספיק לגבותם, הביע עובד את רצונו להמשיך ולשלם את דמי הביטוח )ב(

 פעמי את יתרת דמי הביטוח של אותו עובד עד תום השנה האזרחית-ישלם החשב בסכום חד
 ;הכל לפי התאריך המוקדם יותר, או עד גמר חופשתו של העובד) 31.12(

יתרת סכום הפרמיה תחושב לפי מכפלת מספר החודשים עד תום השנה האזרחית בסכום  )ג(
 ; מדי פעםהחשב הכלליכפי שמפרסם  ;הפרמיה החודשית הידועה במועד התשלום

מהעובד בעת היותו בחופשה או עם ז ולדאוג לגבות "על יחידת המשכורת לפתוח כרטיס חו )ד(
במקרה של פרישה ינוכו התשלומים האמורי ם  , שובו לעבודתו את הסכום ששולם בעבורו

 ;מסכומים שיגיעו לעובד עם פרישתו בעת סיום ההתחשבנות אתו
 יודיע בכתב לעובד היוצא לחופשה ללא משכורת כי עליו להסדיר את משאבי אנושמנהל  )ה(

יצא העובד לחופשה מבלי שהסדיר את  .לעיל) א(כאמור בנסמן , תשלומיו לביטוח ההדדי
 30לא השיב העובד על המכתב במשך ,  בכתבמשאבי אנושיפנה אליו מנהל , תשלומיו כאמור

,  ) ב( בכתב לחשב המשרד ועותק לעובד לפעול בהתאם לנסמן משאבי אנושיורה מנהל , יום
 ;)ד(לאחר מכן יחולו הוראות נסמן 
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 .תוגש נגדו תביעה משפטית בגין חוב שלא שולם, גבות מן העובד את חובולא נמצאה דרך ל )ו(
 

 18.5% - ו 5% נוהל גביית תשלום - 33.47
 

33.471 
נקבעו ההנחיות ,  בעת היות עובד בחופשה ללא משכורת18.5% או 5%בכדי להסדיר נוהל גביית 

 .הבאות
י מועד התחלת החופשה ביחד יגיש חודש אחד לפנ, עובד המבקש לצאת לחופשה ללא משכורת )א(

גם טופס הרשאה לחיוב חשבונו בבנק  ) 2470מדף (עם הבקשה לאישור החופשה ללא משכורת 
ידי הבנק אשר ינכה מידי חודש את הסכומים -הטופס האמור יאושר על שבו מתקבלת משכורתו

טופס ההרשאה לחיוב חשבון הבנק יוגש רק לפי האמו ר   .יב לשלם בעת החופשהשהעובד חי
במקרים אחרים אין לדרוש . 18.5% או 5%כאשר העובד חייב לשלם ) ב(או ) א (33.461בפסקה 

 ;ל"מהעובד מילוי טופס כנ
 ;דמנהל היחידה יבדוק וימליץ על אישור הבקשה ויעבירנה לאחראי במשר )ב(
 ;33.431האחראי יאשר או ימליץ על אישור הבקשה בהתאם לסמכויות שהוענקו לו בפסקה  )ג(
תוחזר הבקשה לעובד , ידי נציבות שירות המדינה-ידי האחראי או על-אושרה הבקשה על )ד(

 ; בתקופת החופשה18.5% או 5%אם העובד לא חוייב לשלם , באמצעות מנהל היחידה
יעביר האחראי לחשב ,  בתקופת החופשה ללא משכורת18.5% או 5%עובד לשלם יב היחו )ה(

והעתק מהבקשה , המשרד את הטופס המאושר של ההרשאה מהבנק שצורפה לבקשת העובד
בהודעה , עם יציאתו בפועל של העובד לחופשה ידווח על כך האחראי לחשב המשרד. המאושרת

העתק מההודעה האמורה בצירוף צילום מהטופס המאושר של ). 2717מדף (על שינויים אישיים 
  ; הניכוייםלקתמח" יהב"ידי חשב המשרד להנהלת בנק -הרשאה לחיוב חשבון הבנק יישלחו על

ם השכר  ידי תחו-על מ בהתאם להנחיות הדיווח שיפורסמו"המשרד ידווח למלם מערכות בע )ו(
 ;מ"למלם מערכות בע

 :חשבי המשרדים יטפלו בהסדר התשלומים בעת היות העובד בחופשה ללא משכורת כלהלן )ז(
מ על כל עובד אשר אושרה לו חופשה ללא  "יחידת המשכורת תדווח למלם מערכות בע .1

 ;משכורת
ח לחיוב חשבונות  "דו, לגבי החודש שחלף, מ יפיק אחת לחודש"מלם מערכות בע .2

. ח"כמפורט בדו, מצאים בחופשה ללא משכורת אשר יש לגבות מהם סכומיםהעובדים הנ
לגביית הסכומים  " יהב"ח זה יוכן במיון כללי לפי סניפי הבנקים ויועבר לבנק "דו

 ;המגיעים
ירכז את פעולת הגבייה בעד משרדי הממשלה שמשכורת עובדיהם נערכ ת  " יהב"בנק  .3

 ;מ"באמצעות מלם מערכות בע
ח נוסף לחשבויות המשרדים לשם קיום מעקב אחר ביצוע " יפיק דומ"מלם מערכות בע .4

 ;הגבייה
כ ל  , מ"חות מלם מערכות בע" ימים מקבלת דושבעהתוך , יזכה אחת לחודש" יהב"בנק  .5

בניכוי הסכומים ,  לעיל)ד(ח הנזכר בנסמן "אחד מהמשרדים לפי הסכומים המפורטים בדו
 ;אשר לא ניתן היה לגבותם

את שמות העובדים שלא נגבה מהם , אחת לחודש, יר אל האחראיעל חשב המשרד להעב .6
רשימה זו תכלול את שמות העובדים אשר יופסק חישוב הגבייה . כסף למרות התחייבותם

 ;מהם להבא
אחת לחודש על עובדים אשר במש ך  , מ"יחידת המשכורת תדווח למלם מערכות בע .7

מנת להפסיק את חישוב על . שלושה תשלומים רצופים לפחות לא בוצעה מהם גבייה
 ;הסכומים שיש לגבות מהם מידי חודש

יש לדווח על כך מחדש למלם  , היתה הפסקה בגבייה והמשרד אישר את חידוש התשלום
,  ביקש עובד בתקופת החופשה לשנות את תנאי התשלום ובקשתו אושרה. מ"מערכות בע

חזר עובד . תאםמ בה"יודיע על כך האחראי לחשב המשרד אשר ידווח למלם מערכות בע
 .יודיע האחראי מייד על כך לחשב המשרד, )בהסכמת האחראי(מחופשה לפני סיומה 

 .חשב המשרד ידאג שהתשלומים הנגבים מהעובד בעקבות היותו בחופשה ייפסקו
 
 
 
 

33.471 
  חופשות- 33פרק 

___________________________________________________________________________

https://www.prisha.co.il/



 
 יודיע האחראי מייד  -)18.5% או 5%(לא עמד עובד בהתחייבותו לשלם את הסכום שהוא חוייב  )ח(

 יום במישרין לחש ב  שלושיםה ללא משכורת כי עליו לשלם את החוב תוך לעובד השוהה בחופש
 .יפוג תוקפו של אישור החופשה ללא משכורת, לא שילם העובד את החוב. המשרד

יש להגיש תביעה אזרחית נגד העובד בגין , אם אין המשרד מעוניין בחזרתו של העובד לעבודה
  .חוב שלא שולם

לאחר שובו  , עובד לעבודה וגם אינו מגיש תביעה תביעה בנדוןאם אין המשרד מעונין בהחזרת ה
)( א (25מכוח הוראות סעיף ,  ניתן לנכות את המגיע ממשכורתו של העובד–של העובד לעבודה 

 :1958-ח"התשי, חוק הגנת השכרל) 6
 :לא ינוכו משכר עבודה אלא סכומים אלה"
- - - - - - - - 
חשבון חוב כאמור יותר  בתנאי שלא ינוכה על, סיקפי התחייבות בכתב מהעובד למע-חוב על) 6(

 ".מרבע שכר העבודה
 )17/נד(

 
  הארכת חופשה ללא משכורת- 33.48

 
33.481 

 על  , תוגש לפחות חודש ימים לפני סיום החופשה ללא משכורת,בקשה להארכת חופשה ללא משכורת
ויחולו עליה הוראות ) 2470מדף (לרכישת זכויות לגמלה /  טופס בקשה לחופשה ללא משכורתגבי

 .33.47 - ו33.46, 33.43הסעיפים 
 )17/נז(
 

33.482 
תצורף לבקשה הודעה מאת מחלקת , הותנה אישור החופשה בהתחייבות העובד לרכוש זכויות לגמלה

 .או של יחידת הסמך אם מולאה התחייבות עד למועד הפנייה אם לאו, הכספים של המשרד
 

  הפסקת חופשה ללא משכורת- 33.49
 

33.491 
בטלה המטרה שלשמה  ; העובדחופשה ללא משכורת ניתנת לעובד רק למטרה שצוינה בבקשתו של

 .יטפל מנהל משאבי אנוש בהפסקת החופשה ללא משכורת, או שונתה, ניתנה החופשה
 )65/נב(
 

33.492 
רק אם  , תקופת החופשה יוכל לחזור לעבודה לפני תום, שאושרה לו חופשה ללא משכורת, עובד

 . מאת האחראיהוסכם על כך בינו לבין מנהל משאבי אנוש ואם ניתן לכך אישור בכתב
 )65/נב(
 

33.493 
או מנהל משאבי  , האחראי יחליט, ביקש עובד לחזור לעבודה לפני תום תקופת החופשה ללא משכורת

בבקשה לפי שיקול דעתו ובהתחשבות ב צורכי העבודה האחראי  , אנוש לאחר התייעצות עם האחראי
אינו יום עבודה בפועל של העובד או מנהל משאבי אנוש לא יאשר מועד חזרה מוקדמת לעבודה ביום ש

) כגון יום מנוחה שבועי או יום מועד או יום שישי במשרדים בהם נהוג שבוע עבודה בן חמישה ימים(
 .או כאשר העובד חלה ועקב החזרתו המוקדמת לעבודה יהיה זכאי מייד לחופשת מחלה

 )65/נב(
 

33.494 
יודיע על כך  , לעבודה  לגמלה וחזר העובדהותנה אישור החופשה בהתחייבות העובד לרכוש זכויות

ותוקפה של ההתחייבות בעד , מנהל משאבי אנוש למחלקת הכספים של המשרד או של יחידת הסמך
 . יפקע-התקופה שלאחר שובו של העובד לעבודה 

 )65/נב(
 

33.471 - 33.494 
  חופשות- 33פרק 

___________________________________________________________________________

https://www.prisha.co.il/



  חופשת אבל- 33.5
 

 הודעה על  33.52/  תחולה והגדרות 33.51
חופשת אבל  אורך 33.53/ היעדר לרגל אבל 
 ומשכורת בימי האבל

 
  תחולה והגדרות- 33.51

 
33.511 

 .הוראות פרק משנה זה חלות על כל סוגי העובדים בשירות
 

33.512 
 :בפרק משנה זה

 ;בעל או אישה, אחות, אח, בת, בן, אם,  אב-ליהודי  )א(
בעל או  , אחות, אח, בת, בן, אם, אב:  דרגה ראשונה -למוסלמי ולנוצרי  )ב(

 ;אישה
קרובי דם ולא קרובי (דוד  או דודה ,  נכדה, נכד, סבתא, סבא: רגה שניהד

 ;)חיתון
, חתן, חותן, נכדה, נכד, אחות, אח, סבתא, סבא, בת, בן, אם,  אב-לדרוזי  )ג(

 .בעל או אישה, דוד-בת, דוד-בן, דודה, דוד, אחיינית, אחיין, גיסה, גיס
 

-  "קרוב משפחה"

, ]נוסח משולב [)גמלאות(חוק שירות המדינה ה בציבור כמשמעו ב/לרבות ידוע
 ;))2)(1)(א(4' ס, 1970-ל"התש

 

-  "בעל או אישה"

 )גמלאות(חוק שירות המדינה לרבות ילד חורג או שאומץ כדין כמשמעו ב
 ;))2)(1)(א(4' ס, 1970-ל"התש, ]נוסח משולב[
 

-  "בן או בת"

- .לרבות אח או אחות גם מצד הורה בלבד  "אח או אחות"
 

  הודעה על היעדר לרגל אבל- 33.52
 

33.521 
כך בהקדם האפשרי   חייב להודיע על, הנעדר מעבודתו מסיבת אבל על פטירת קרוב משפחה, עובד

 .בה מועסקלמנהל היחידה ש
 

33.522 
הודעה על היעדרו ת / ימלא העובד טופס בקשה לחופשה , מיד בשובו של עובד לעבודה בתום האבל

 .וימסור אותו למנהל היחידה) 2450מדף (
 

  אורך חופשת אבל ומשכורת בימי האבל- 33.53
 

33.531 
אשר לפי דרישות המסורת אינו בא לעבודה מסיבת אבל לרגל פטירת קרוב משפחה או לרגל  , עובד

 עד 33.533ות אזכאי לחופשת אבל בהתאם להוראות פסק , שינוי מקום קבורתו של קרוב משפחה
33.535. 

 
33.532 

זמן אילו לא יצא  ובד לקבל את המשכורת שהיה מקבל בעד אותו פרקבתקופת חופשת אבל זכאי ע
 .לחופשה והמשיך לעבוד

 
33.533 

פטירת קרוב המשפחה עד יום  להיעדר מיום, לפי הדין, זכאי העו בד, נפטר קרוב משפחה של עובד יהודי )א(
, האבל בשבתחל יום השביעי ש ל שבעת ימי .  החל בי ום הקבורה) כולל שבת(קבורתו ועוד  ש בעה ימים 

שעבורו  זכא י   , יש ל ראות  גם את יום  ראשו ן כיום חו פשת אבל, ולמחרתו ביום ר אשון עולים לבי ת הקברות
 ;33.532העובד לקבל משכורת כ אמור ב פסקה 

של  ר אש השנה   ' יום א, של סוכו ת' יום א,  יום שבועות, של פס ח'  יום א:חל אחד מחמשת הימים הבאים )ב(
 שבעה זכא י עובד יהודי להיעדר מן העבודה , תוך שבעת ה ימים הבאים אחרי הקבורה, ו יום הכיפורי םא
 ; מים מיום הקבורהי
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ובכללם ימי חול  (חג הפסחחג הסוכות או , אירע מות קרוב המשפחה באחד מימי ראש השנה )ג(
 שבעה ימים לאחר להיעדר מן העבודה עד ליום הקבורה וכן, לפי הדין,  זכאי עובד יהודי,)המועד

 ;סיום המועד
 כיוון, מהעבודה בתשלום מלא זכאי עובד להיעדר, ביום שינוי מקום קבורתו של קרוב משפחה )ד(

 ".שבעה"שלפי המסורת חל עליו באותו יום דין 
 

33.534 
זכאי , )ב(33.512מדרגה ראשונה כאמור בפסקה נפטר קרוב משפחה של עובד מוסלמי או נוצרי  )א(

 ימים החל בעה קרוב המשפחה עד יום קבורתו ועוד שהעובד להיעדר מן העבודה מיום פטירת 
 ;ביום הקבורה

זכאי העובד להיעדר מן העבודה , )ב(33.512נפטר קרוב משפחה מדרגה שניה כאמור בפסקה  )ב(
 .ים החל מיום הקבורהמיום פטירת קרוב המשפחה עד יום קבורתו ועוד שלושה ימ

 )3/סח(
 
 

33.535 
ימים מיום פטירת קרוב  זכאי העובד להיעדר מן העבודה שבעה, נפטר קרוב משפחתו של עובד דרוזי

  .המשפחה
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 יעדר לרגל תאונות בעבודה ה- 33.6
 

 33.62/ הגדרות והוראות כלליות ,  חלות33.61
 33.64/  מחלת מקצוע 33.63/ תאונת עבודה 
 דמי פגיעה וניצול חופשת  33.65/ ריפוי ושיקום 

 תשלומים אחרים לנפגעי עבודה  33.66/ מחלה 
 חישוב ימי ההיעדר לרגל 33.67/ או לשאיריהם 

/  רת תשלומים  החז33.68/ תאונה בעבודה 
  ונהליםת הודעו33.69

 
 הגדרות והוראות כלליות,  חלות- 33.61

 
33.611 

- ו33.655, 33.653ות אלמעט הוראות פסק, הוראות פרק משנה זה חלות על כל סוגי העובדים בשירות
ראה (לות על עובדים ארעיים המקבלים שכר לפי התעריף של האיגוד המקצועי  אשר אינן ח33.656
 ).24.15ראה סעיף (או שכר סטודנטים ) 24.142פסקה 

 
33.612 
 : משנה זהבפרק

 .1995- ה"התשנ, ]נוסח משולב [הלאומיחוק הביטוח  - " הביטוח הלאומיחוק"
 

33.613 
אין תקופת היעדרותו נזקפת לחשבון חופשת המחלה , עובד הנעדר מהעבודה לרגל פגיעה בעבודה

ראה פסקה (פרט למקרים שבהם משלמים לעובד את משכורתו על חשבון חופשת המחלה שלו , שלו
33.656.( 

 
33.614 

חייב להגיש תעודות רפואיות להצדקת היעדרו כעובד , עובד הנעדר מן העבודה מחמת תאונה בעבודה
  .33.23-  ו33.22ועל הגשת תעודות אלו חלות הוראות סעיפים  , הנעדר לרגל מחלה

 
33.615 

. ובכפוף להוראותיו, הלאומי חוק הביטוחבביטוח נפגעי עבודה לפי , ין השארב, העובדים מבוטחים
 .ביטוח זה מתייחס לפגיעה בעבודה בלבד

 ) 35, 31,32' ס, ל"החוק הנ(
 

33.616 
 .פגיעה בעבודה מוגדרת כחוק כתאונת עבודה או מחלת מקצוע

 )35' ס, ל"החוק הנ(
 

33.617 
 .33.298- ו33.297ות אראה פסק, עקב פעולת איבה, בעניין תאונת עבודה

 
  תאונת עבודה- 33.62

 
33.621 

 או  סיקוועקב עבודתו אצל מע תאונת עבודה של עובד מוגדרת בחוק כתאונה שאירעה תוך כדי עבודתו
 .מטעמו

 )35' ס, ל"החוק הנ(
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33.622 
והיא כוללת אף תאונות שאירעו שלא תוך כדי  העבודה אך הן קשורות  , הגדרת תאונת עבודה הורחבה

 -אף אם , רואים תאונה כתאונת עבודה. לעבודה
אף אם  , אירעה תוך כדי נסיעתו או הליכתו של העובד לעבודה ממעונו או ממקום שבו הוא לן )א(

. ם עבודה אחד למשנהו ועקב נסיעתו או הליכתו זואו מן העבודה למעונו או ממקו, אינו מעונו
אולם אין רואים אותה כתאונת עבודה אם הפסיק העובד את הנסיעה או את ההליכה הפסקה של 
ממש או סטה מהדרך המקובלת כשההפסקה או הסטייה לא היו למטרה הכרוכה במילוי חובותיו 

של העובד ולא נגרמו על ידיה אי או אם יש ליחס את התאונה בעיקר לרשלנותו , סיקוכלפי מע
 לא יראו סטייה או -לעניין נסמן זה . נכות או מוות, כושר עבודה לארבעה שבועות לפחות

הפסקה כסטייה או כהפסקה של ממש אם סטה העובד מדרכו כדי ללוות ילדו לגן הילדים או 
 ;למעון ילדים או להשיבו משם

בעשותו להצלת , דה או בסביבתו הקרובה ביותרבמקום העבו, אירעה תוך כדי עבודתו של העובד )ב(
 ;גוף או רכוש או למניעת נזק או סכנה לגוף או לרכוש

ידי אדם  -אירעה תוך כדי עבודתו של העובד עקב פגיעה שאינה תוצאה מהעבודה ונגרמה על )ג(
, אחר בכלי או בחפץ אחר הנמצאים במקום העבודה או בקרבתו הקרובה ביותר לצורכי העבודה

והעובד הנפגע לא היה שותף לגרימת  , ים שם דרך קבע אף שלא לצורכי העבודהאו הנמצא
 ;הפגיעה

במקום שבו ,  ושאינה עולה על שלוש שעותסיקאירעה לעובד בהפסקה שנקבעה על דעת המע )ד(
או תוך כדי נסיעתו או הליכתו למקום כאמור , העובד או העובדים במקום עבודתו סועדים

 ;דה ועקב נסיעתו או הליכתו זומהעבודה או בחזרה ממנו לעבו
או תוך נסיעתו או הליכתו למקום , במקום שבו משתלמים שכרו או משכורתו, אירעה לעובד )ה(

 ;כאמור ועקב נסיעתו או הליכתו זו ונתקיימו התנאים שנקבעו לכך בתקנות
תוך כדי מילוי תפקידו כחבר ועד עובדים שבמקום עבודתו ועקב מילוי תפקידו , אירעה לעובד )ו(

 .אמור ונתקיימו התנאים שנקבעו לכך בתקנותכ
אין רואים אותה , )ה(או ) ד(תאונה שאירעה תוך כדי נסיעה או הליכה בנסיבות האמורות בנסמנים 

אם הפסיק העובד את הנסיעה או ההליכה הפסקה של ממש או סטה מהדרך , כתאונה בעבודה
או  , סיקוי חובותיו של עובד כלפי מעכשההפסקה או הסטייה לא היו למטרה הכרוכה במילו, המקובלת

כושר עבודה לארבעה -אם יש ליחס את התאונה בעיקר לרשלנותו של העובד ולא נגרמו על ידיה אי
 .נכות או מוות, שבועות לפחות

 ) 37, 36' ס, ל"החוק הנ(
 

33.623 
בהתאם להוראה חוקית   תאונה כתאונת עבודה אם אירעה בעת שהעובד נהג ברשלנות שלאאין רואים

או שלא בהתאם להוראות שניתנו לו מאת  , שהובאה לידיעת העובדים במקום עבודתו, ביחס לעבודתו
אלא אם כתוצאה מאותה תאונה נפטר העובד או ,  או מאת מי שנוהג להורות לו בעניין עבודתוסיקומע

 או לא מסוגל לעבודתו או לעבודה מתאימה אחרת ארבעה שבועות לפחות ואלא אם היו נעשה נכה
 .רואים את התאונה כתאונת עבודה לולא נהג כאמור

 )38' ס, ל"החוק הנ(
 

33.624 
אם לא הוכח  , עקב העבודה  אותה כתאונה שאירעה גםרואים, שאירעה לעובד תוך כדי עבודה, תאונה
אין רואים אותה כתאונת , שאינה תוצאה של גורמים חיצוניים הנראים לעין, אולם תאונה; ההפך
 . על התאונה הייתה פחותה הרבה מהשפעת גורמים אחריםהאם הוכח כי השפעת העבוד, עבודה

 )83' ס, ל"החוק הנ(
 

  מחלת מקצוע- 33.63
 

33.631 
 והוא 41לפי סעיף  תקנותמחלה שנקבעה כמחלת מקצוע ב"מחלת מקצוע של עובד מוגדרת בחוק כ

 ".ו או מטעמוסיקעקב עבודתו אצל מע, בהיותה קבועה כמחלת מקצוע, חלה בה
 )29' ס, ל"החוק הנ(
 

33.632 
של ,  נקבעו מחלות המקצוע בהתחשב בכך שלפי אופייה וגורמיהחוק הביטוח הלאומיפי -בתקנות על

תקנות  רשימת מחלות המקצוע מובאת בתוספת השנייה ל.אותה מחלה יש לראותה כסיכון מקצועי
 .1954-ד"התשי, )ביטוח מפני פגיעה בעבודה(הביטוח הלאומי 

 )85' ס, ל"החוק הנ(
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  ריפוי ושיקום- 33.64

 
33.641 

על חשבו ן  , ולשיקום מקצועי לשיקום רפואי, להחלמה, פגיעה בעבודה של עובד מזכה אותו לריפוי
 .וק הביטוח הלאומיחבהתאם להוראות , המוסד לביטוח לאומי

 )86' ס, ל"החוק הנ(
 

33.642 
הבריאות של המדינה או קופות  החלמה ושיקום רפואי של עובד שנפגע ניתנים באמצעות שירותי, ריפוי

 .החולים המוכרות
 )89' ס, ל"החוק הנ(
 

33.643 
 במישרין או באמצעות לאומי המוסד לביטוחידי -השיקום המקצועי של עובד שנפגע בעבודה ניתן על

 .שירותי הבריאות של המדינה או גופים אחרים שהוסמכו לכך
 )90' ס, ל"החוק הנ(
 

  דמי פגיעה וניצול חופשת מחלה- 33.65
 

33.651 
משלם לו  , שפגיעה בעבודה גרמה לו שאינו מסוגל לעבודתו ואף לא לעבודה מתאימה אחרת, עובד

דמי הפגיעה משתלמים . חוק הביטוח הלאומיבשיעור שנקבע ב" דמי פגיעה "המוסד לביטוח לאומי
וזאת בתנאי שהוא לא עסק למעשה בכל עבודה , בעד פרק הזמן שעובד אינו מסוגל לעבודה כאמור

 אינו משלם המוסד לביטוח לאומי). 33.613ראה (ה לשיקום או להחלמ, והוא נזקק לטיפול רפואי
תקופת דמי הפגיעה בעד פגיעה  בעבודה  . שלושה עשר שבועותלפגיעה אחת יותר מדמי פגיעה 

 .תהיה עד עשרים ושישה שבועות) 1.2.2002(ב "ט בשבט התשס"שאירעה לפני יום י
 )92' ס, ל"החוק הנ(
 )29/סב(
 

33.652 
ייראה כיום שבו עבד העובד  יום זה, עה בעד יום הפגיעה אינו משלם דמי פגיהמוסד לביטוח לאומי

 .ד את שכרו המלא בעד אותו יוםרוהוא יהיה זכאי לקבל מהמש
 )93' ס, ל"החוק הנ(
 

33.653 
זכאי  , יום הפגיעה בעבודה  דמי פגיעה בעד היומיים הראשונים שאחריטוח לאומיהמוסד לבילא שילם 

 .העובד לקבל מהמשרד את שכרו המלא בעד אותם יומיים
ראה פסקה . (הוראות פסקה זו אינן חלות על עובד ארעי המקבל שכר לפי התעריף של האיגוד המקצועי

 ).24.15ראה סעיף (או שכר סטודנטים) 24.142
 

33.654 
מהמו סד  בעדם דמי פגיעה  ועל כן לא קיבל, נעדר עובד יום או יומיים בלבד לרגל פגיעה בעבודה

 כפגיעה בעבודה כמשמעותה המוסדידי -כר על שההיעדר הומהמוסדאך הביא אישור , לביטוח לאומי
, מהמוסד ל "לא הביא העובד אישור כנ; 33.652יחולו על אותו יום או יומיים הוראות פסקה , בחוק

 .ו כימי מחלה רגילהייראו היום או היומיים של היעדר
 ).33.2ראה פרק משנה (
 

33.655 
יקבל , נמוך ממשכורתו  לדמי פגיעה בשיעורחוק הביטוח הלאומישנפגע בעבודה וזכאי לפי , עובד

משכורת משלובת הכוללת את כל :  היינו-דשית הממוצעתממשרדו את ההפרש בין משכורתו החו
גמ ו ל , תוספת מאמץ, תשלום בעד עבודה בשעות נוספות: כגון, הרכיבים החייבים בדמי ביטוח לאומי

 לבין דמי הפגיעה 3-מחולקת ב,  החודשים האחרונים שלפני הפגיעה3-חיפוש וכדומה ששולמה ב
שולם לעובד אחרי שימציא למנהל היחידה אישור הפרש זה י;  שבועות13-עד ל, שיקבל מהמוסד

לא יהיה העובד זכאי לכל תשלום ,  שבועות13לאחר .  לו על התשלומים שניתנוהמוסד לביטוח לאומימ
תחושב התקופה עד , )1.2.2002(ב "ט בשבט התשס" לגבי עובד שנפגע בעבודה לפני יום י.מהמשרד

 ).כמצוין בפסקה,  שבועות13ולא ( שבועות 26-ל
 ) 29/סב(
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33.656 
ראה  (לתשלומים מן המשרד  ואין הוא זכאי עוד,  שבועות להיעדרו של עובד שנפגע בעבודה13 תמו

אם  -רשאי הוא לבקש ממנהל משאבי אנוש, והעובד אינו יכול עדיין לחזור לעבודה) 33.655פסקה 
 העומדים לרשותו המחלה שיינתן לו לנצל את ימי חופשת -ים לרשותו ימי חופשת מחלה צבורה עומד

 על  המוסד לביטוח לאומיבמקרה כזה יגיש העובד בסוף כל חודש אישור מ. להשלמת משכורתו
,  חשבון ימי חופשת המחלה הצבורהעל , תשלומים שניתנו לו באותו חודש בתור דמי נכות וישולם לו

. ההפרש בין משכורתו החודשית הכוללת שהייתה משתלמת לו אילו המשיך לעבוד לבין דמי הנכות
בין אם לא חזר לעבודה מלאה ובין א ם (רק בחלק מיום העבודה , בעקבות תאונה בעבודה, מועסק עובד

ישולם לו על חשבון ימי  ) דה חלקיתחזר לעבודה מלאה לתקופה מסוימת ולאחר מכן נאלץ לעבוד לעבו
חופשת המחלה הצבורה שלו ההפרש בין משכורתו החודשית הכוללת שהייתה משתלמת לו אילו  

חישוב  . המשיך לעבוד לבין דמי הנכות בצירוף המשכורת החלקית שהוא מקבל בעד עבודתו החלקית
 :ימי המחלה שינוכו מחשבון חופשת המחלה ייעשה לפי הנוסחה הבאה

 X 30 סכום ההשלמה                    
 סכום המשכורת החודשית הכוללת         

 
יום או פחות לא ייחשב  חצי(מספר הימים המתקבל לפי נוסחה זו יעוגל למספר השלם הקרוב ביותר 

 ).יותר מחצי יום ייחשב כיום שלם, כלל
תחל התקופה בה יוכל לנצל ימי , )1.2.2002(ב "ט בשבט התשס"לגבי עובד שנפגע בעבודה לפני יום י

 ). כמצוין בפסקה,  שבועות13ולא ( שבועות 26לאחר , חופשה מחלה העומדים לרשותו
   )29/סב(
 

33.657 
פ י  -מהעבודה לרגל תאונה על אשר נוצלו להשלמת משכורתו של עובד בעת היעדר, ימי חופשת מחלה

 .פשת מחלה במשכורת לכל דבר וענייןייראו כימי חו, 33.656פסקה 
 

33.658 
או שכר סטודנטים ) 24.142 ראה פסקה(עובדים ארעיים המקבלים שכר לפי תעריף האיגוד המקצועי 

סקה  אינם זכאים לקבל תשלום כל שהוא מן המשרד המעסיק אותם מלבד האמור בפ) 24.15ראה סעיף (
 .33.654 ובפסקה 33.652

 
  תשלומים אחרים לנפגעי עבודה או לשאיריהם- 33.66

 
33.661 

נכה כתוצאה מן הפגיע ה  והעובד שנפגע בעבודה נמצא, תמה תקופת תשלום דמי הפגיעה כאמור לעיל
 .חוק הביטוח הלאומיבהתאם להוראות ,  קצבה או מענקהמוסד לביטוח לאומי לו וישלמ, בעבודה

 )60' ס, ל"החוק הנ(
 

33.662 
 לתלויים בנפטר קצבה  או  המוסד  לביטוח לאומיישלם  ,  נפטר  כתוצאה  מפגיעה  בעבודהש,  עובד
ירי  עובד  במקרה  זה  על  זכויות  לקצבה  של  שא (חוק  הביטוח  הלאומי במסגרת  הוראות  , מענק

 ).85.721 ופסקה  85.5ראה סעיף 
 )75' ס, ל"החוק הנ(
 

  חישוב ימי ההיעדר לרגל תאונה בעבודה- 33.67
 

33.671 
 ,מהמוסד לביטוח לאומי שבעדם זכאי העובד הנפגע לדמי פגיעה, ה בעבודהימי ההיעדר לרגל תאונ

ייראו כתקופת עבודה לצורכי קביעת מספר ימי חופשת המנוחה וחופשת המחלה בתשלום הניתנים 
 .לצורכי קביעת הטבות הפרישה ולצורכי תשלום תוספת הוותק, לעובד באותה שנה

 
33.672 

ראה פסקה ,למעט עובד ארעי המקבל שכר לפי התעריף של האיגוד המקצועי(ימי ההיעדר של עובד 
 פי -שבעדם הוא מקבל משכורת מלאה על) 24.15ראה סעיף (או שכר סטודנטים , )24.142

 .ייראו כימי עבודה לכל עניין, 33.654 - ו 33.653פסקאות 
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  החזרת תשלומים- 33.68
 

33.681 
 או 33.653פי פסקה -על עובד שנפגע בעבודה ושקיבל משכורת מלאה בעד יום או יומיים של היעדר

חייב להחזיר ,  בעד אותם ימיםהמוסד לביטוח לאומיפגיעה מן ולאחר מכן קיבל דמי , 33.654פסקה 
 .למשרד את דמי הפגיעה

 
33.682 

כגון היעדר עקב תאונת (בעובד  עדר קשורה בפגיעה של צד שלישייוסיבת הה, נעדר עובד לרגל תאונה
  מנהל היחידה יעביר את העניין ליועץ המשפטי .יחידתויודיע העובד מיד בכתב על כך למנהל , )דרכים

 מא ת המליץ בפני הפרקליטות לתבוע יחליט אם להיועץ המשפטי . של המשרדולמנהל משאבי אנוש
חוק לתיקון בהתאם ל,  שילמה לעובד בעד תקופת היעדרו מן העבודהמדינההמזיק את הכספים אשר ה

 .1964-ד"תשכה, )הטבת נזקי גוף(דיני הנזיקין האזרחיים 
להחלטתה  , יפנה היועץ המשפטי למחלקה לתביעות ומיקור חוץ בפרקליטות המדינה, במקרה כאמור
 .והמשך טיפולה

 
33.683 
חייב העובד , לעובד  שילמהמדינה לתבוע מאת המזיק את הכספים אשר ה,בהתאם לאמור לעיל הוחלט

העובד לא יעשה כל . להושיט כל עזרה ולעשות כל פעולה סבירה כדי לסייע למדינה במימוש זכויותיה
 .פעולה העלולה לפגוע בזכויות אלו של המדינה או למנוע בעד מימושן

 
33.684 

 בעד  ובתוכם פיצוי, באופן עצמאי וקיבל פיצויי נזיקין לרגל תאונה כאמור לעילעובד תבע  )א(
אולם לא יותר , עליו להעביר למדינה אותו פיצוי, כולה או חלקה, תקופת היעדרו מן העבודה

כי העובד יידרש להשיב למדינה את מלוא התשלום עבור ימ י  , יודגש. ממה ששילמה המדינה
 ;גם במקרה שתביעתו הפרטית תסתיים בפשרה, המחלה

ד מכוח פוליסה פרטית לביטוח מחלה או הוראות פסקה זו אינן חלות על פיצויים שקיבל העוב )ב(
 .תאונות

 )8/עא(
 

33.685 
י אנוש על קיזוז  משאב יורה מנהל, 33.684שקיבל כאמור בפסקה , לא העביר העובד את הפיצוי

ממשכורתו של העובד או מתשלומים שהוא זכאי להם מאת , מדינהשקיבל העובד מה, הסכומים
 .המדינה

 )65/נב(
 
 

33.686 
או העביר , 33.656 פי פסקה- לעובד עלמדינה או קוזזו סכומים אשר שילמה המדינההוחזרו ל )א(

אשר חויב ,  בהתאם לכך חשבון חופשת המחלה של העובדיזוכה, העובד את הפיצויים שקיבל
 ;33.656עם תשלום בהתאם לפסקה 

תיחשב כתקופת , שבה זוכה חשבון חופשת המנוחה שלו כאמור לעיל, תקופת היעדרו של העובד )ב(
 .עבודה לכל דבר

 
  הודעות ונהלים- 33.69

 
33.691 

לעבודה במשך שלושה ימים  וצאה מכך הוא נפטר או אבד לו כושרונפגע עובד בתאונת עבודה וכת
ישלח מיד הממונה הישיר על העובד הנפגע הודעה על התאונה למפקח העבודה האזורי , לפחות

. 1945, )הודעה(פקודת תאונות ומחלות משלוח יד בהתאם ל, המסחר והתעסוקה, תעשייההבמשרד 
 .המסחר והתעסוקה, תעשייההההודעה תימסר בטופס שאפשר להשיגו בסניפים המחוזיים של משרד 

 ) 3' ס,  1945, )הודעה(פקודה תאונות ומחלות מש לוח יד (
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33.692 
ו כושרו או אבד ל, או נזקק לטיפול רפואי, נפגע עובד בתאונת עבודה וכתוצאה מכך הוא נפטר )א(

יש למסור למוסד לביטוח לאומי בהקדם האפשרי הודעה , לעבודה במשך שלושה ימים לפחות
 ;שאפשר להשיגו בכל אחד מסניפי המוסד, על כך בטופס

אולם גם המשרד ; חלה על העובד שנפגע, אם לא נפטר העובד, ל"החובה למסור הודעה כנ )ב(
 ;המעסיק את העובד רשאי למסור את ההודעה

פי  -הזכאים לגמלה על, ימסרו את ההודעה התלויים בו, עה בעבודה מותו של העובדגרמה הפגי )ג(
 .חוק הביטוח הלאומי

 ) 9, 8'  ת, 1954-ד "התשי, )עה בעבודהביטוח מפני פגי(תקנות הביטוח הלאומי (
 

33.693 
מוסד לביטוח מסירתה ל לפני, בגוף ההודעה האמורה, יאשר, מנהל היחידה שבה מועסק העובד שנפגע

בשכר עבודתו של הנפגע , בנסיבות הפגיעה בעבודה, את הפרטים הנוגעים במקום העבודה, לאומי
 .תקופת היעדרו מהעבודה לרגל הפגיעה בעבודהוב

 )10'   תל"התקנות הנ(
 

33.694 
יצורף  , כתוצאה מפגיעה זו כושר עבודה של הנפגע והעובד הפסיק לעבוד-גרמה פגיעה בעבודה אי

ל תוצאות הפגיעה בעבודה ועל תקופת אי כושרו של להודעה אישור מטעם שירות רפואי מוסמך ע
 .הנפגע לעבודתו הרגילה או לעבודה מתאימה אחרת

 .אי מסירת ההודעה הנזכרת לעיל עלולה להביא לשלילת הזכות של העובד לגמלה
 ) 12, 11'  ת, ל"התקנות הנ(
 

33.695 
המוסד לביטוח  לפי דרישת  ,ימסרו, וכן מנהל היחידה שבה הוא מועסק, שנפגע בתאונת עבודה, עובד
פרטים נוספים בקשר לפגיעה הנדונה או כל פרטים אחרים העשויים לסייע למוסד בקביע ת  , לאומי

 .תשלומיו לנפגע
 )13'  ת, ל"התקנות הנ(
 

33.692 - 33.695
  חופשות- 33פרק 

___________________________________________________________________________

14.11.2010 https://www.prisha.co.il/



  סוכות ופסח- חופשה מרוכזת בחגים - 33.7
 

 חיוב מאזן ימי 33.72/  כללי והגדרות 33.71
 הוראות ביצוע  33.73/ חופשה של עובד 

 למשרדים
 

  כללי והגדרות- 33.71
 

33.711 
למעט עובדים בשירותי הביטחון ,  פרק משנה זה חלות על כל סוגי העובדים בשירות המדינההוראות

  .וסטודנטים
 

33.712 
 בחגים זת עקרונות ההסדר וההנחיות בדבר חופשה מרוכנקבעו , עם הסתדרות עובדי המדינהבסיכום

 קטן יותר מאשר בכל  שעותעובדים מספר ה מועסקים , החג ובימי חול המועדבערבכאשר , סוכות ופסח
 . לחופשה מרוכזתהיוצאים ולכן נקבע חיוב מופחת של מאזן החופשה עבור העובדים ,ימות השנה

 
33.713 
 : מרוכזת פירושהחופשה

 ;תשריב ב"כיום  בתשרי עד ד"ייום מחופשה  - הסוכות בחג )א(
 א" כ יום בניסן עדג"ימיום ו חופשה א, ןבניס  א"כ יום עד בניסן  ד"ימיום  חופשה - הפסח בחג )ב(

 . כשערב פסח חל בשבת,בניסן
 

  חיוב מאזן ימי חופשה של עובד- 33.72
 

33.721 
ינכה ממאזן חופשתו של העובד ימי  ,  במועדים האמורים לעילמרוכזת שיקיים חופשה משרד )א(

 : נציבות שירות המדינה לבין הסתדרות עובדי המדינה כלהלןביןנקבע חופשה כפי ש
 חיוב מאזן ימי חופשה בחג הסוכות .1

 ; ימים2.5 -לעובדים חמישה ימים בשבוע  )א
 . ימים3 -לעובדים שישה ימים בשבוע  )ב

 בחג פסח מאזן ימי חופשה חיוב .2
 ; יומיים-ימים בשבוע לעובדים חמישה  )א
 . ימים2.5  -לעובדים שישה ימים בשבוע  )ב

 , שירות מילואים, מחלה: מסיבות כגוןמרוכזתהחופשה כל ימי ה היעדרות של עובד בעת ימי )ב(
 ;לפי העניין, ר"וההיעדרות תיזקף לו בהתאם להוראות התקשי,  לא יחויב בימי חופשה ',אבל וכו

 שעות עבור 3-ביחויב מאזן ימי חופשתו , המרוכזתימי החופשה מ בחלק היעדרות כאמור לעיל )ג(
 ;שהוא יום עבודה, ל יום של חופשהכ

 ;נסמן מבוטל )ד(
לא יוכל להמיר את ימי החופשה ביום בחירה עבור אירועים  , עובד השוהה בחופשה מרוכזת )ה(

 ;33.222 וכן לימי הצהרה על מחלה כאמור בפסקה 32.411אישיים כאמור בפסקה 
 ממאזן ימי חופשתו ימי  ינוכו ,ופשה ארוכה יותר מן החופשה המרוכזת אשר ייצא לחעובד )ו(

 ; יוםתמורתלפי חישוב של יום , חופשה נוספים על ימי חופשה המרוכזת
אשר ייצא לחופשה מרוכזת , בשבועהמועסק במשך כל השנה מספר ימים ,  במשרה חלקיתעובד )ז(

 ;לחלקיות משרתובהתאם יחויב מאזן ימי חופשתו , יחד עם יתר עובדי היחידה
 חופשה רגילה בערב שתאושר או ביחידה שבהם לא תונהג חופשה מרוכזת ולעובדים במשרד )ח(

כלומר  , ר" הקיימות בתקשילהוראותיחויב מאזן ימי חופשתם בהתאם , ובימי חול המועד  החג
 . יוםיום תמורת

 )13/עג(
 

33.722 
 .33.131 פסקה להוראות בהתאם,  ימי חופשה רצופים של שישה כניצולימי החופשה המרוכזת ייחשבו
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  הוראות ביצוע למשרדים- 33.73
 

33.731 
 ניתן להנהיג חופשה מרוכזת רק באותם העובדים ועדי המשרד ובתיאום עם הנהלת להחלטת בהתאם

 . הולם לציבורשירותמקומות שהנהגתה אינה פוגעת במתן 
 

33.732 
חייבים להשא יר  ,  המשרד או ביחידה מיחידותיובכל מרוכזת סמך אשר ינהיגו חופשה יחידת או משרד

לטיפול במקרים דחופים . לפי צרכי העבודה,  הסניפים שמקבלים קהלבכל, עובד או עובדים בתורנות
עובדים שיגיעו ביוזמתם . תורנים שלא לפי צרכי עבודה אובשום מקרה אין להשאיר תורן . בלבד

 .לא יהיו זכאים לקבל בגין עבודתם תמורה כל שהיא, לעבודה
 

33.733 
שבוע לפני תחילת , תפרסם באתר האינטרנט של המשרד, הנהלת המשרד אשר קבעה חופשה מרוכזת

תוך ציון העובדה , את ההנחיות המיוחדות הנוגעות לעבודת המשרד בעת החופשה המרוכזת, החופשה
 .כי בחופשה יטופלו רק מקרים דחופים

 
33.734 

על האחראי להביא לידיעת כל העובדים את ההחלטה בדבר הנהגת חופשה מרוכזת במשרד או ביחיד ה  
 .מיחידותיו

 )16/עא(
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  שירות צבאי- 34 פרק
,   זה מובאות הוראות בדבר שירות סדירבפרק

 . שירות מילואים, החזרת חייל משוחרר לשירות

  שירות סדיר- 34.1
 

/  התייצבות לשירות סדיר 34.11/  חלות 34.10
 חישוב  34.13/ ית שירות סדיר  דחי34.12

 תקופת שירות סדיר
 

  חלות- 34.10
 

34.101 
 .הוראות פרק משנה זה חלות על כל סוגי העובדים בשירות

 
  התייצבות לשירות סדיר- 34.11

 
34.111 

, חוק שירות ביטחוןעובד הנקרא להתייצב לרישום ולבדיקה או להתייצב לשירות סדיר בהתאם ל
 .המתפרסמים בקריאה, יתייצב במועד ובמקום, ]נוסח משולב[ 1959-ט"תשיה
 ) 9, 3'ס, ]נוסח משולב [1959-ט "התשי, ק שירות ביטחוןחו(
 

34.112 
מנהל היחידה ינקוט בעוד מועד בצעדים הדרושים למניעת הפרעות בעבודה בגלל התייצבותו של עובד 

 .לשירות סדיר
 

  דחיית שירות סדיר- 34.12
 

34.121 
סדיר לגרום נזק חמור למש ק  בהם עלולה התייצבותו של עובד לשירות , במקרים יוצאים מן הכלל

במקרים כאלה יפנה האחראי אל לשכת  . יבקש האחראי את דחיית התייצבותו של העובד, המדינה
 . אשר באזור שיפוטה גר העובדמשרד הביטחוןהגיוס של 

 
  חישוב תקופת שירות סדיר- 34.13

 
34.131 

תיחשב התקופה שבין , 34.2שנתקבל בחזרה לעבודה בהתאם להוראות פרק משנה , חייל משוחרר
כתקופת שירות לצורך חישוב הזכויות הקשורות ,  ובין קבלתו בחזרה לעבודה כאמורל"צההתגייסותו ל

בעד אותה תקופה לא יינתנו ימי  . קביעת מכסת ימי חופשת מנוחה ותוספת הוותק :כגון, בוותק בעבודה
 .חופשת מנוחה וימי חופשת מחלה

 )12'  ס, 1949-ט' ' הת ש, )החזרה  לעבודה(חוק החיילים המשוחררים (
 

34.101 - 34.131
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  החזרת חיילים משוחררים- 34.2
 

 זכות לחזור  34.22/ ות והגדרות  חל34.21
/   בקשה להחזרה לעבודה 34.23/ לעבודה 

 זכויות  34.25/  נוהל החזרה לעבודה 34.24
 שירות  34.26/ חייל משוחרר שהוחזר לעבודה 

 חלקי
 

  חלות והגדרות- 34.21
 

34.211 
 .הוראות פרק משנה זה חלות על כל סוגי העובדים בשירות

 
34.212 

 לאחר שהועסק בשירו ת  ל"צהשהתייצב לשירות סדיר ב,  עובד-" חייל משוחרר", בפרק משנה זה 
או ,  שנה20המדינה לפחות שישה חודשים רצופים וששוחרר מהשירות ואשר ביום התגייסותו מלאו לו 

, חוק שירות ביטחוןפי -חה עלשירותו הסדיר או המשך שירותו הסדיר נד,  שנה20אם טרם מלאו לו 
 . שנים20 למועד שבו כבר מלאו לו 1959-ט"התשי

 )1977-ז"הת של, 7' תיקון מס) החזרה לעבודה(ם חוק החיילים המשוח רריל) א (5סעיף (
 

  זכות לחזור לעבודה- 34.22
 

34.221 
ולהעסיקו בעבודה שבה עבד סמוך לפני התגייסותו , האחראי חייב לקבל בחזרה לעבודה חייל משוחרר

 .בתנאים שאינם גרועים לחייל המשוחרר מן התנאים שבהם היה עובד באותה עבודה אלמלא התגייס
 )6' ס, ל"החוק הנ(
 

34.222 
יש לקבל , אינה בגדר אפשרות מעשית, בהתאם לאמור לעיל, אם קבלתו בחזרה של החייל המשוחרר

 .אותו לעבודה הטובה ביותר ובתנאים הטובים ביותר שהם בגדר אפשרות מעשית
 :אין להביא בחשבון אלא, משוחרר היא בגדר אפשרות מעשיתבבירור השאלה אם החזרת חייל 

, מחמת נזקים לבניינים או לציוד, מאז התגייס החייל המשוחרר, תמורות יסודיות שחלו במשרד )א(
,  לא עונתי ואף לא ארעי, או מחמת צמצום ניכר, או מחמת שינויים מהותיים בתהליכי העבודה

 ;שחל בהיקף העבודה
העובד לקה בהם מאז התגייסותו ושהפחיתו במידה של ממש את כושרו מחלה או מום ש )ב(

 .לעבודה
 ))א(11' ס, ל"החוק הנ(

 
34.223 

אף אם קבלת , יש לראות החזרת חייל משוחרר לעבודה או העסקתו כדבר שהוא בגדר אפשרות מעשית
שהתחיל לעבוד במשרד אחרי התגייסותו של , קתו לא תיתכן אלא אם עובדהחייל המשוחרר או העס

שחל אחר , הוא הדין אם אף לרגל צמצום בהיקף העבודה במשרד. יפנה לו את מקומו, החייל המשוחרר
, אלא אם עובד, לא תיתכן החזרתו של החייל המשוחרר או העסקתו, התגייסותו של החייל המשוחרר

 .יפנה לו את מקומו, התור של לשכת העבודה פחותות מזכויותיו הואפי חוקת -שזכויותיו על
 ))ב(11' ס, ל"החוק הנ(
 

34.224 
על , 34.223 ובפסקה 34.222אם דבר הוא בגדר אפשרות מעשית כאמור בפסקה , התעוררה שאלה

 .המשרד הראיה שהדבר אינו בגדר אפשרות מעשית
 ))ג(11' ס, ל"החוק הנ(
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34.225 
 ל"צהיצבותו לשירות סדיר ב לא יחולו על חייל משוחרר שלפני התי34.222 – 34.221הוראות פסקאות 

כן לא תחולנה ההוראות האמורות על חייל משוחרר אשר אחרי התייצבותו  . קיבל פיצויי פיטורים
 .פי הסכם בתום לב עם המדינה-כאמור קיבל פיצויי פיטורים על

 ))ב(6' ס, ל"החוק הנ(
 

34.226 
 לתקופה שאינה ל"צה התגייס לשירות קבע בל"צהאשר מיד עם שחרורו משירות סדיר ב, חייל משוחרר

יהיה דינו לצורכי החזרה לעבודה  , פותהן בהתחייבות אחת הן בכמה התחייבויות רצו, ארוכה משנתיים
 .אשר הוראות פרק משנה זו חלות עליו, כדין חייל משוחרר

 )39' ס, ל"החוק הנ(
 

34.227 
שהתגייס , או עובד, ל"צה זה שירות סדיר ב כשלא קדם לשירותל"צהשהתגייס לשירות קבע ב, עובד

הן בתתחייבות אחת ,  לתקופת ארוכה משנתייםל"צה מיד אחרי השירות הסדיר בל"צהלשירות קבע ב
אבל יהי ה , ל"צהלא יהיה זכאי להחזר לעבודה בתום שירות הקבע שלו ב, תחייבות רצופותוהן בכמה ה

 ).83.311ראה פסקה (רשאי להתפטר ולקבל פיצויי פיטורים 
 

34.228 
יוחזר למשרה , 34.221 בהתאם לפסקה חייל משוחרר אשר לו זכות החזרה לעבודה, צעיר לשעבר-עובד

 .שבה שירת סמוך לפני התגייסותו או למשרה המקבילה לה ברמתה
 .21דרגת העובד תיקבע בהתאם להוראות פרק 

 
34.229 

המצדיקים , באיניסיון והכשרה מיוחדת במשך שירותו הצ, הצעיר רכש ידיעות-סבור האחראי כי העובד
 .ישתדל האחראי להעבירו למשרה המתאימה לו במסגרת המשרד, את העסקתו במשרה גבוהה יותר

 ראה (יפנה האחראי אל הוועדה לוויסות כוח האדם העודף , לא נמצאה במשרד משרה מתאימה
 . מתאימה במשרד אחרהצעיר לשעבר למשרה-והוועדה תשתדל להעביר את העובד, )11.31 סעיף

יעסיקנו האחראי במשרה שב ה  , הצעיר לשעבר משרה מתאימה במשרד אחר-כל עוד לא נמצאה לעובד
 .או במשרה המקבילה לה ברמתה, שירת סמוך לפני התגייסותו

הצעיר -הצעיר לשעבר משרה מתאימה והאחראי סבור כי אין המשרה שמילא העובד-לא נמצאה לעובד
רשאי  , ואף אין סיכויים להעבירו למשרה מתאימה בעתיד הקרוב, ימה לו כלללפני גיוסו לצבא מתא

 ).83.311ראה פסקה (הצעיר לשעבר להתפטר ולקבל פיצויי פיטורים -העובד
 

  בקשה להחזרה לעבודה- 34.23
 

34.231 
 העובדים שנמנה עמו המספר  או ארגון, או ארגון העובדים שהוא נמנה עמו, החייל המשוחרר בעצמו

הבקשה  . יגיש בקשה לקבל בחזרה לעבודה את החייל המשוחרר, הגדול ביותר של העובדים במשרד
תוגש בכתב לאחראי תוך חמישה עשר יום לפני שחרורו של החייל המשוחרר או תוך שלושים יום מיום 

או מחמת כל סיב ה אך אין לפסול בקשה שהגשתה במועדה נמנעה מחמת מחלת החייל ; שחרורו
 .ובלבד שהוגשה תוך שלושים יום אחר שניטלה המניעה, מספקת אחרת

 ))א(7'  ס, 1949-ט" הת ש, )החזרה  לעבודה(חוק החיילים המשוחררים (
 

34.232 
מוכן החייל  , שבו, וים בתוך שלושים יום מיום הגשתה ייקבע יום מס34.231בבקשה לפי פסקה 

 .המשוחרר להתחיל בעבודה
 ))ב(7' ס, ל"החוק הנ(
 

34.233 
 .מגיש הבקשה ישלח עותקים ממנה ללשכת העבודה המקומית ולוועד העובדים במשרד

 ))ג(7' ס, ל"החוק הנ(
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  נוהל החזרה לעבודה- 34.24
 

34.241 
האחראי חייב לקבל את החייל המשוחרר בחזרה לעבודה ביום שנקבע בבקשה כיום שבו הוא מוכן  

תר  בתאריך מאוחר יו- קבלתו לעבודה באותו יום אינה בגדר אפשרות מעשית -או , להתחיל בעבודה
מיד כשקבלת החייל המשוחרר לעבודה כאמור תהיה בגדר , בתוך שנה אחת מיום הגשת הבקשה

 ).34.222משמעותו של המונח בגדר אפשרות מעשית היא כאמור בפסקה (אפשרות מעשית 
 ))א(8' ס, ל"החוק הנ(
 

34.242 
 היה דיון תלוי ועומד בפני ועדת תעסוקה או 34.231אם כתום שנה מיום הגשת הבקשה בהתאם לפסקה 

חובת המשרד לקבל את החייל המשוחרר לעבודה תעמוד  , לפני ועדת ערעור בנוגע לאותה בקשה
ים אותו כתלוי ועומד לפניה עד  דיון לפני ועדת תעסוקה רוא; בעינה עד שלושים יום מיום סיום הדיון

 . עד שניתנה בו החלטה או עד שחזר בו העורר מעררו-או אם הוגש ערר , שחלפה תקופת הערר
חוק החיילים   של 20-21תחום פעולתה ותנאי מינויה מובאים בסעיפים , פרטים על ועדת תעסוקה(

 ).1949-ט"התש, )החזרה לעבודה(המשוחררים 
 ))ב(8' ס, ל"החוק הנ(
 

34.243 
שעליו להתחיל בעבודה ביום שנקבע בבקשה כיום שבו הוא , הודיע האחראי בכתב לחייל משוחרר

והחייל המשוחרר לא התחיל בעבודה  , 34.241או ביום מאוחר יותר כאמור בפסקה , מוכן להתחיל בה
 .34.22תפקע זכותו של החייל המשוחרר להתקבל לעבודה בהתאם לסעיף , תוך שלושים יום מאותו יום

 ))ג(8' ס, ל"החוק הנ(
 

34.244 
אם מחלה או כל סיבה מספקת אחרת מנעה ממנו להתחיל בעבוד ה  , ל משוחרר לא תפקעזכותו של חיי

 .ובלבד שיהיה מוכן להתחיל בה תוך שלושים יום אחר שניטלה המניעה, תוך המועד האמור לעיל
 ))ג(8' ס, ל"החוק הנ(
 

34.245 
ואין בגדר אפשרות מעשית לקבל את כל  , קשות להתקבל בחזרה לעבודההוגשו למשרד כמה ב
או אם המדובר בחייל משוחרר שהיה מועסק לפני (תקבע לשכת התעסוקה , המבקשים בבת אחת

נציבות שירות המדינה את תור )  של הדירוג המינהלי או בדרגה גבוהה ממנההנמוכההתגייסותו בדרגה 
 .קבלתם לעבודה

 ))א(10' ס, ל"החוק הנ(
 )29/נז(
 

34.246 
בהתאם לפסקה  (האחראי זכאי להגיש ערר בפני ועדת תעסוקה על כל החלטה של לשכת העבודה 

י מחייב  מתוך נימוק שצורך משק, תוך שלושה ימים מהיום שבו הגיעה לידיעתו ההחלטה) 34.245
 .החלטת ועדת תעסוקה תהיה סופית, שינוי ההחלטה של לשכת העבודה

 ))ב(10' ס, ל"החוק הנ(
 

34.247 
הודעה על שינויים אישיים  בטופס  ,  חזרתו לעבודה של כל חייל משוחרר על  היחידה יודיע  מנהל

 ).93.2ראה פרק משנה ) (2717מדף (
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  זכויות חייל משוחרר שהוחזר לעבודה- 34.25
 

34.251 
ו שישה חודשים מהיום שבו חייב המשרד להעסיק, 34.22פי סעיף -שנתקבל לעבודה על, חייל משוחרר

 :כל זמן שהעסקתו היא בגדר אפשרות מעשית, או תקופה קצרה מזו, נתקבל
ובתנאים שאינם גרועים מן , בעבודה שאינה גרועה לחייל המשוחרר מן העבודה שאליה נתקבל )א(

 או; התנאים שבהם נתקבל
בודה הטובה ביותר  בע-אם העסקתו בעבודה ובתנאים כאמור אינה בגדר אפשרות מעשית  )ב(

 .ובתנאים הטובים ביותר שהם בגדר אפשרות מעשית
 ))א (9' ס, ל"החוק הנ(

 
34.252 

 ,  לעבודה שונה מהעבודה שבה עבד סמוך לפני התגייסותו34.251  פסקהפי-שנתקבל על, חייל משוחרר
ובתוך שישה חודשים מיום חזרו לעבודה נוצרה אפשרות מעשית להעסיקו בעבודה שבה עבד סמוך 

 .חייב המשרד להעסיקו בה, לפני התגייסותו
 ))ב(9' ס, ל"החוק הנ(
 

34.253 
אין לפטרו אלא בגלל , 34.251קה פסבתקופה שבה חייב המשרד להעסיק חייל משוחרר בהתאם ל

, כתום שישה חודשים מהיום שבו נתקבל החייל המשוחרר בחזרה לעבודה. התנהגות רעה חמורה
 .תחולנה עליו ההוראות בדבר פיטורים החלות על כלל העובדים

 )) ד(, )ג(9 'ס, ל"החוק הנ(

  שירות חלקי- 34.26
 

34.261 
 ל א ל"חוק הנל) ב (1עובד שהוזמן לשרת בשירות צבאי שהוכרז עליו כשירות חלקי כמשמעותו בסעיף 

 -החלקי ייחשב היעדרו מן העבודה כהפסקה ברציפות עבודתו ואם פוטר מעבודתו בשל שירותו 
 .בטלים הפיטורים

 )1977-ז "התשל,  )7' תיקון מס) (החזרה לעבודה (חוק ה חיילים המשוחרר ים ל41סעיף (
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  שירות מילואים- 34.3
 

 34.32/  הוראות נוהל 34.31/  חלות 34.30
 תשלום בעד  34.33/ דחיית שירות מילואים 

 סעיף 34.34/  הוראות כלליות -ירות מילואים ש
/  תגמול בעד שירות מילואים 34.35/ מבוטל 

 עבודה רגילה  34.37/  סעיף מבוטל 34.36
בתקופת שירות מילואים ושירות מילואים 

/   שהפסיק לעבוד ובד תגמול לע34.38/ בלילה 
  זכויות משרתים במילואים34.39

 
  חלות- 34.30

 
34.301 
 . פרק משנה זה חלות על כל סוגי העובדים בשירותהוראות

 
34.302 

חוק שירות עבוד ה   ל9 לרבות אימון לפי סעיף -) 34.32למעט סעיף (,  בפרק משנה זהשירות מילואים
 .1967-ז"תשכה, בשעת חירום

 
  הוראות נוהל- 34.31

 
34.311 

יודיע על כך  , קיבל עובד צו התייצבות לשירות מילואים ליום אחד או לתקופה ממושכת יותר )א(
 ;ידתו לכל המאוחר יום אחרי קבלת הצולמנהל יח

מה היא תקופת , יודיע יום אחד לפני צאתו לשירות מילואים לאחראי לרישום, נוסף על כך )ב(
 .היעדרו המשוערת

 
34.312 

הודעה /יודיע העובד על כך לאחראי לרישום וימלא מיד טופס בקשה לחופשה, בתום שירות המילואים
הפרשי משכורת , משכורת, בעד שירותו במילואים, היה העובד זכאי לקבל). 2450מדף (על היעדרות 
 על שירותו במילואים או מהיחידה לכוח אדם  ל"צהיצרף לטופס את האישורים שקיבל מ, או תגמול
 .והעתק מגיליון התשלומים שקיבל,  על תקופת האימוןהתעשיה מסחר ותעסוקהמשרד ם בבשעת חירו

 
  דחיית שירות מילואים- 34.32

 
34.321 

, ם של אחד מעובדיה מסיבות משקיותיצבותו לשירות מילואייהמעונין בדחיית הת, מנהל יחידה )א(
ישלח בקשה מנומקת לוועדה המייעצת לדחיית שירות מילואים במשרד קצין העיר באזור מגורי 

 ;העובד
את ). 540ס טופ( פעיל מסיבות משקיות טופס בקשה לדחיית שירות מילואיםהבקשה תוגש ב )ב(

,  בו מוסבר כיצד מבקשים לדחות שירות מילואים פעיל מסיבות משקיותטופסוכן , ל"הנהטופס 
 .ם"מדור ולתל " של צהלהוריד מאתר האינטרנטניתן 

 
34.322 

 . מכתב לווי שיכלול נימוקים מפורטים ככל האפשר, לבקשה לדחיית שירות מילואים יצורף
 

34.323 
לממונה על העובד על קריאת ו את הבקשה לדחיית שירות יש לשלוח לוועדה המייעצת מיד בהיוודע 

ידי העובד -ובשום אופן לא יאוחר מאשר שבעה ימים אחרי קבלת צו הקריאה על, לשירות המילואים
אלא אם התקבל הצו בתאריך (יום לפני היום שנקבע לתחילת שירות המילואים  30-מולא יאוחר 
 ).מאוחר יותר
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34.324 
 .החיובית או השלילית, הוועדה המייעצת תודיע ליחידה את החלטתה

 
34.325 

ם "מדור ולתיפנה בכתב אל , מנהל יחידה הרוצה להגיש ערר על החלטת הוועדה המייעצת )א(
 ;ל"בצה

ף עותק מאותה בקשה בבקשתו יציין לאיזו ועדה מייעצת הוגשה בקשת הדחייה הראשונה ויצר )ב(
 .אם יש כאלה, כן יכלול נימוקים נוספים לדחייה. וממכתב הלווי אשר שלח לוועדה המייעצת

 
34.326 

כל עוד לא נתקבלה  , אין הגשת בקשת דחייה או ערר פוטרת עובד מלהתייצב ביחידתו לפי הצו שקיבל
 .הודעה מפורשת על דחיית שירותו

 
  הוראות כלליות-ואים  תשלום בעד שירות מיל- 34.33

 
34.331 

 ;חוק הביטוח הלאומיב ב"יעשה לפי הוראות פרק יבעד תקופת שירות מילואים תשלום  )א(
חלה העלאה בשכרו של העובד בתקופת שירות המילואים או בתוך רבע השנה שקדם לשירות  )ב(

אשר לא הייתה כלולה , )כגון בעקבות העלאה בדרגה או תוספת מכוח הסכמי שכר(אים המילו
בנוסף לתגמול לפי , יהיה העובד זכאי לקבלת תוספת זו מהמשרד, בשכרו בכל רבע השנה כאמור

 .חוק הביטוח לאומי
 )273, 271'  ס, 1995-ה "התשנ, ]נוסח משולב [חוק הביטוח הל אומי(

 
34.332 

מקבל כל עובד , השלמת המשכורת או התגמול בעד תקופת השירות במילואים, את המשכורת )א(
 ;מהמשרד בו הוא מועסק

מקבל את , ברבע השנה שקדם לשירותו במילואים ימים רצופים 75-עובד המועסק פחות מ )ב(
 .מהמוסד לביטוח לאומיגמול תה
 )ב תג מולים למשרתים  במילואים"פרק י, חוק הביטוח הל אומי(

 
34.333 

 על עובד המשרת תאינן חלו, הנוגעות לתשלומים בעד שירות מילואים,  זההוראות פרק משנה
במילואים בשירות שעליו הכריז שר הביטחון שהוא שירות חירום ובעדו מקבל העובד מאוצר המדינה 

ושנקבע בצו שר הביטחון באישור ועדת , הביטוח הלאומיחוק תשלום שאינו תשלום לפי סעיף הודעה ל
 .העבודה של הכנסת

 )ב תגמולים למשרתים במילואים "פרק  י, ל"החוק הנ(
 

34.334 
 .28.341על תשלום קצובת נסיעה ראה פסקה 

 
  סעיף מבוטל- 34.34

 
34.341 

  פסקה מבוטלת
 

  תגמול בעד שירות מילואים- 34.35
 

34.351 
 פסקה מבוטלת

 
34.352 

 .עובד אינו זכאי לתגמול בעד תקופת מאסר בצבא
 

34.353 
 המוסד לביטוח לאומיידי -הוראות נוהל מפורטות בדבר תשלום תגמולים מתפרסמות מזמן לזמן על

 .החשב הכלליו
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  סעיף מבוטל- 34.36
 

34.361 
 פסקה מבוטלת

 
  עבודה רגילה בתקופת שירות מילואים ושירות מילואים בלילה- 34.37

 
34.371 

או /או ביום המנוחה השבועית שלו ו, ילואים מעבר לשעות העבודהעובד המבצע את שירות המ )א(
  ;ישולמו לו הן שכר עבודה רגיל והן תגמולי מילואים, בחופשתו

 ) 271' ס, חוק הביטוח הל אומי(
ולא  , שר רק בימי עבודה בתיאום עם הממונההגעה לעבודה במהלך שירות מילואים פעיל תתאפ )ב(

ימי שבתון , חופשה מרוכזת, ימי מועד, ימי מנוחה: תתאפשר בימים שאינם ימי עבודה כגון
 .וכדומה

 )3/עו(
 

34.372 
רשאי להיעדר  , 02:00 אך לפני שעה 24:00עובד הנקרא לשירות מילואים וחזר ממנו אחרי שעה  )א(

 ;10:00באותו יום מהעבודה עד שעה 
, ואולם; רשאי להיעדר באותו יום מהעבודה, 02:00עובד שחזר משירות מילואים אחרי שעה  )ב(

יהיה משוחרר מהעבודה רק אם הוא משובץ  , עובד המועסק במקום בו עובדים במשמרות
 .במשמרת הראשונה

 
34.373 

הל היחידה אישור מתאים מיחידתו ימציא למנ, 34.372עובד הנעדר מעבודתו לפי הוראות פסקה 
או מהיחידה לכוח אדם בשעת חירום המורה את שעת ) אישור על שירות מילואים חודשי(הצבאית 
מנהל היחידה יביא בחשבון פרק זמן סביר לצורך נסיעה ממקום שחרורו של העובד  עד  ; שחרורו
 .לביתו

 
  תגמול לעובד שהפסיק לעבוד- 34.38

 
34.381 

פסיק לעבוד בשירות או יצא לחופשה ללא משכורת ונקרא לשירות מילואים לפני שחלפו עובד אשר ה
,   אחר או כעובד עצמאיסיקולפני שהחל לעבוד אצל מע, חודשיים מתאריך הפסקת העסקתו בשירות

 .יקבל את התגמול בעד שירות המילואים מאת מעסיקו האחרון
 )40/נד(
 

34.382 
למעט תשלום  , נחשבת תקופת שירות זו כתקופת שירות לכל דבר ועניין, עובד ששירת במילואים

 . משכורת
 

34.383 
ובגלל זאת נבצר ממנו לחזור לעבודתו בתום  , עובד שנפצע או שחלה בשירות מילואים חודשי או שנתי

 .33.29יחולו עליו הוראות סעיף , אליו נקרא, איםתקופת שירות המילו
 

  זכויות משרתים במילואים- 34.39
 

34.391 
 .לא תיראה כהפסקה ברציפות עבודתו של העובד, היעדרותו של עובד מעבודתו לרגל שירות מילואים

 
34.392 

שירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות קריאתו ל,  עובד בשל שירותו במילואיםסיקלא יפטר מע
ואם פיטרו בטלים , )"פיטורים בשל שירות מילואים" -להלן (לרבות בשל תדירותו או משכו , מילואים
 .הפיטורים

 ))1א (א41  'ס, 1949-ט "הת ש, )החזרה לעבודה(חוק חיילים משוחררים (
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34.393 

 אלא בהיתר מאת ועדת התעסוקה ולעניין  ,מילואים עובד בתקופת היותו בשירות סיק יפטר מעלא )א(
 שלושי ם לא יפטרו בלא היתר כאמור גם בתקופה של , רצופיםשירות מילואים העולה על יומיים 

 ;המילואיםימים לאחר תום שירות 
 אינ ם  המבוקשים כי הפיטורים סיקאם כן יוכיח המע אלא ,לא תיתן הוועדה היתר לפי סעיף זה )ב(

שיירשמו שבשלהם יש , ולאחר ששוכנעה כי קיימים טעמים מיוחדים, בשל שירות המילואים
 ;להתיר את הפיטורים

 . תגובת העובדלפניהלאחר שתובא , ככל הניתן,  הוועדה תיתן את ההחלטה )ג(
 ))ב(א41' ס, ל"החוק הנ(
 )29/סט(

 
34.394 
 .34.393 המפורטות בפסקה התקופות ימי העבודה המוקדמת לפיטורים לא יבואו במניין

 
34.395 
-ט "התש, )החזרה לעבודה(חוק החיילים המשוחררים  ל21לפי סעיף (, התעסוקה ועדת  לפני   בהליך
ינו שירותו של  בשל טעם שאהיו 34.393 כאמור בפסקה שהפיטורים נטל הראיה סיקעל המע, )1949
 . במילואיםהעובד

 ))ד(א41' ס, ל"החוק הנ(
 

34.396 
 כאמור בפרק משנה זה רשאית היא לצוו ת עליו לא קיים חובה המוטלת סיק ועדת תעסוקה שהמעמצאה

 : שניהםאת אחד משני הצווים הבאים או סיקעל אותו מע
 ;בזמן ובמקום שתקבע ועדת התעסוקה, בתנאים, ל את התובע לעבודה לקבצו )א(
 לא סיקשהמעכפיצויים על הפסד שנגרם לתובע מחמת , שייקבע בצו, סכום - לשלם לתובע צו )ב(

 שהתובע  לשכרסכום הפיצויים יהיה שווה : פי חוק-קיים חובה המוטלת עליו כלפי התובע על
 התובע כל אתם הנתבע את חובתו והיה מעסיק אילו קיי, לדעת ועדת התעסוקה, היה מקבלו

 .התקופה שבה חייב היה הנתבע להעסיקו
  ))ג(21' ס, ל"החוק הנ(

 
34.397 
 :שהוא אחד מאלה,  עבודה לתקופה קצובהחוזה לרבות אי חידוש -" פיטורין" זה בחוק

 ;ובה של שנים עשר חודשים או יותר עבודה לתקופה קצחוזה )א(
 קודמת העסקה עבודה לתקופה קצובה הפחותה משנים עשר חודשים שהאריך או שחידש חוזה )ב(

 .של העובד שהיתה סמוך לפני תחילת תוקפו של החוזה
 ))ה(א41' ס, ל"החוק הנ(
 )27/סב(
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  שוויון ההזדמנויות בעבודה- 35 פרק
 זה מובאות הוראות שונות בדבר שוויון  בפרק

 .ההזדמנויות בעבודה

  זכויות הורות- 35.1
 

 זכויות בקשר  35.11/  הגדרות ותחולה 35.10
/   נוהל בקשת זכות להורות 35.12/ להורות 

  ויתור על זכות להורות35.13
 

  הגדרות ותחולה- 35.10
 

35.101 
 :בפרק משנה זה

 ;לרבות עובדת" עובד" )א(
 ;)א(31.151 כאמור בפסקה -" הורה לילד" )ב(
העומדי ם  , זוג של העובדה תלב  אוןהכוונה היא גם לב, זה עובדמשנה בכל מקום בו מוזכר בפרק  )ג(

 .31.151מור בפסקה כא, בתנאי הזכאות
 
 

  זכויות בקשר להורות- 35.11
 

35.111 
 :היא אחד מאלה, זכות בקשר להורות, בפסקה זו

 ; )33.253זכות זו מוסדרת בפסקה (היעדרות מהעבודה בשל מחלת ילד  )א(
 ;31.153- ו31.152, 31.151כאמור בפסקאות ,  לילדהורהובד בשל היות הע, יום עבודה מקוצר )ב(
 ;")תוספת מעונות ("25.61 בעלות החזקתו של ילד במעון כאמור בסעיף סיקהשתתפות המע )ג(
במקום בו קיימת זכות ,  מעמיד לרשות ילדי העובדיםסיקזכות להשתמש בשרותי מעון שהמע )ד(

 .כזו
 )4'  ס, 1988-ח "התשמ, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה(

 
35.112 
בין אם  , "םעצמאי"או " יםשכיר"כ ים עובד שלוזוגה בן או בתאם , זכויות הורותל זכאי  יהיהעובד

כי הזכות , יודגש.  ובין אם לאו35.111 זכויות בקשר להורות כהגדרתן בפסקה ים נהוגםבמקום עבודת
 .ים עובד שלהם אינםזוגה ן או בת שביםאינה יכולה להינתן לעובד

 
35.113 

 קה מבוטלתפס
 

35.114 
 : זה יוענקו גם לעובד משנהפי פרק-הזכויות על

 ;אלמן או גרוש שהילד בחזקתו )א(
.  מכוח קשר של ידועים בציבור , זוגה  או בת בילדי בןיםמטפל  אךם בעצמים הורמי שאינם )ב(

מכוח קשר של ידועי ם  , זוג של מי שזכאי לזכות בקשר להורותהבת  או  בןם שהיניםעובד
באופן ,  להוכיח לנציבות שירות המדינה את עובדת היותם ידועים בציבורכוטריצ, בציבור

בת הזוג והמצהירים  או בן, ובנוסף ידרשו הוא, המקובל לגבי זכאות לגמלאות בשירות המדינה
 ;בת הזוג או מטפל בילדיו של בן, כי העובד המבקש את הזכות בקשר להורות, מטעמם להצהיר

 בשינויים 33.302 במשפחת אומנה כהגדרתם בפסקה ים והוריםועד מייםהור, צים מאמיםהור  )ג(
 .המחויבים

 
35.115 
 .ולפי בקשת,  הזכויות או חלקןכללנצל את  יכול,  הזכאי לזכויות בקשר להורותעובד
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35.116 
 :בהתאם לאמור לעיל, משקיבל העובד זכות בקשר להורות )א(

בטרם חלפו שישה חודשים ממועד תחילת הזכאות , העובד אינו יכול לוותר על הזכות .1
 ;בכפוף להתראה של חודשיים מראש, ובכל מקרה יהיה זכאי לוותר על הזכות

על כל שינוי שיחול בקשר , העובד חייב להודיע למנהל משאבי אנוש של היחידה .2
  .להצהרות ולאישור שהמציא כאמור לעיל

 משמעו גם אין, יובהר בזאת כי מתן זכות לאב עובד לקיצור יום העבודה,  ספק הסר כללמען )ב(
על תנאי עבודת האב העובד הזכאי לזכות בקשר  , )ב(-ו) א(  נסמנים 31.155 פסקה החלת
 .להורות

 
  נוהל בקשת זכות להורות- 35.12

 
35.121 

 .25.612פסקה הפסקה הועברה  ל
 

35.122 
 .31.157הפסקה הועברה  לפסקה 

 
35.123 

 .35.116הפסקה הועברה לפסקה 
 )17/עה(
 

 ת ויתור על זכות להורו- 35.13
 

35.131 
המועסק , עובד מדינה המעוניין לוותר על זכות מהזכויות בקשר להורות לטובת בן הזוג או בת  הזוג

בכפוף למתן הצהרה חתומה , רשאי לעשות זאת, בו נהוגים זכויות בקשר להורות, במקום עבורה אחר
 .העובד ימסור למנהל משאבי אנוש של היחידה את ההצהרה). 2304מדף (כדין בטופס 

 
35.132 

 לעובדוימסור , מהתאריך שנקבע, את עובדת הוויתור על הזכות,  ברישומיויעדכןמנהל משאבי אנוש 
ועל כך  , להורותודה נהוגות זכויות בקשר  במקום עבשהעסקהעל כך , זוגה בן או בתאישור עבור 

 .והחל מהתאריך שהוצהר על יד,  משתמש בזכותואינ שהעובד
 

35.133 
וזכאי מכוח כך  , רשאי לחזור בו מוויתור זה, 35.131עובד שהצהיר ויתור על זכויותיו כאמור בפסקה 

 לכך שימציא אישור ממקום עבודתו של בן או בת בכפוף, לחזור ולקבל את זכויותיו בקשר להורות
העובד לא יהיה רשאי לחזור  ב ו . כי אינו משתמש בזכות או שלא ישתמש בזכות מתאריך שייקבע, הזוג

כאמור בטרם חלפו שישה חודשים ממועד תחילת הזכאות ובכל מקרה יהיה זכאי להודיע על רצונ ו 
 .לחזור בו בהתראה של חודשיים מראש בלבד

 )18/עג(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.7.2015 
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  שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות בשירות המדינה- 35.2
 

 - איסור הפליה של אנשים עם מוגבלות 35.21
 35.23/  העדפה בקבלה לעבודה 35.22/ כללי 

/ הזכות להתאמות בבחינות ובמקום העבודה 
 הליך טיפול בהקלות בהתאמות ותנאי 35.24

 הליך טיפול בהתאמות  35.25/ נגישות בבחינות 
 במקום העבודה

 
  כללי- איסור הפליה של אנשים עם מוגבלות - 35.21

 
35.211 

, קובע איסור, ")חוק השוויון "-להלן  (1998-ח"התשנ, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות )א(
 ;בתחום התעסוקה, על הפליית אדם מחמת מוגבלותו, החל גם על המדינה כמעסיק

נפשית או שכלית , אדם  עם לקות פיסית "-הינו , ןחוק השוויוכהגדרתו ב" אדם עם מוגבלות" )ב(
אשר בשלה מוגבל תפקודו באופן מהותי בתחום אחד או , קבועה או זמנית, לרבות קוגניטיבית

 ;"יותר מתחומי החיים העיקריים
;  כשיר לתפקיד או המשרה הנדוניםגבלותמו חל כאשר האדם עם חוק השוויון ההפליה לפי איסור )ג(

 המתחייבת מהדרישות המהותיות של מפעולהאין האיסור חל על פעולה או הימנעות , כמו כן
 ;התפקיד או של המשרה

מי שנחשב לאדם ,  חל גם לגבי מי שהיה בעבר אדם עם מוגבלותחוק השוויוןאיסור ההפליה לפי  )ד(
 ;עם מוגבלות ועל בני משפחתו של אדם עם מוגבלות המטפלים בו

 ; הורה או ילד, בן זוג .1
אח או , בן זוגו של ילד, בן  זוג של הורה .2

נכד או , סבתא, סבא, אחות או בני זוגם
שעיקר פרנסתו של אדם עם (נכדה 

 ). מוגבלות עליהם

 :הוא" בן משפחה", לעניין זה )ה(

הפליה כוללת גם אי ביצוע התאמות הנדרשות מחמת צרכיו המיוחדים של  , חוק השוויוןפי -על )ו(
 ).35.25 - 35.23ראה סעיפים  (אשר יאפשרו את העסקתו , אדם עם מוגבלות

 
35.212 

-ת סמך לתת עדיפות בקבלה לעבודה ובקידום בעבודה למועמדים עם מוגבלות עלעל כל משרד ויחיד
ובלבד שמועמדים אלה כשירים לתפקיד הנדון וכישוריהם  , 35.221פי הקריטריונים המפורטים בפסקה 

דה  חובה זו חלה לגבי כל הליכי הקבלה לעבו; דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד
 .והקידום בעבודה בשירות המדינה

 
  העדפה בקבלה לעבודה- 35.22

 
35.221 

 :מועמד ייחשב כבעל מוגבלות לעניין  העדפה בקבלה לעבודה או בקידום בעבודה
 :35.222תוקף של גורם מוסמך כהגדרתו בפסקה -פי קביעה ברת-אם  מתקיים בו אחד מאלה על )א(

ט מהפריטים שלפי תקנות הביטוח הלאומי  לפי פרי,  לפחות40%הוא בעל נכות של  .1
מבחנים (או שלפי תקנות הנכים , 1956-ז"התשט, )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(

 ;1969-ל"התש, )לקביעת דרגות נכות
 לפחות לפי פריט מהפריטים שלפי תקנות הביטוח  הלאומי 20%הוא בעל נכות של  .2

מבחנים (או שלפי תקנות הנכים , 1956-ז"התשט, )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(
לשיקום מהמוסד לביטוח לאומי  ) או היה זכאי(וזכאי , 1969-ל"התש, )לקביעת דרגות נכות

 ;או זכאי לתמיכה מהמטה לאנשים עם מוגבלות במשרד הכלכלה והתעשייה
 לפחות לפי פריט מהפריטים שלפי תקנות אגף השיקום במשר ד  20%הוא בעל נכות של  .3

 ;הביטחון
 . דציבלים או יותר50לו ירידה בשמיעה של חלה אצ .4
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חוק שוויון זכויות לאנשים עם   קבעה כי הוא אדם עם מוגבלות לפי , 35.223ועדה כאמור בפסקה ) ב(
של אדם בע ל  ואשר מוגבלותו אינה נופלת בחומרתה מחומרת המוגבלות , 1998-ח"התשנ, מוגבלות

 .לעיל) א(נכות כאמור בנסמן 
 

35.222 
 :הוא אחד מאלה,  גורם מוסמך לעניין סעיף זה

או לצורך מתן פטור , מי שהוסמך לקבוע אחוזי נכות לצורך תשלום גמלה המשולמת לפי כל דין )א(
 ;או זיכוי הניתנים לפי כל דין

ייעצות עם נציבות השוויון לאחר הת, גורם מאבחן מוסמך אשר נציב שירות המדינה הכיר בו )ב(
כמי שמוסמך לקבוע מוגבלות לצורך זכאות למתן עדיפות לפי הוראות , לאנשים עם מוגבלות

 .סעיף זה
 

35.223 
, נציב שירות המדינה ימנה ועדה אשר תפקידה לבחון בקשות חריגים להכרה באדם בעל מוגבלות

 .35.222כאמור בפסקה 
 :חברי הוועדה הם

 ;ראש- יושב- המדינה  נציג נציב שירות )א(
 ;רופא שירות המדינה )ב(
בהתאם להמלצת נציבות  , אדם עם מוגבלות שהוא בעל ידע בתחום עבודת הוועדה )ג(

 .השוויון לאנשים עם מוגבלות
 

  הזכות להתאמות בבחינות ובמקום העבודה- 35.23
 

35.231 
ומציג תעודות מוסמכות מועמד לעבודה או לקידום בשירות המדינה המצהיר שהוא אדם בעל מוגבלות 

-על, זכאי לקבל מנציבות שירות המדינה התאמה סבירה הנדרשת מחמת מוגבלותו, המעידות על כך
 . לפי העניין, מנת לאפשר לו לקיים את מבדקי הקבלה לעבודה והקידום בעבודה

 
35.232 

ר בפסקה ומציג תעודות מוסמכות המעידות כל כך כאמו, עובד המצהיר שהוא אדם עם מוגבלות
מנת -על, זכאי לקבל מאת המשרד בו הוא מועסק התאמה סבירה הנדרשת מחמת מוגבלותו, 35.221

 .לאפשר לו לבצע את תפקידו או לתפקד  במקום עבודתו
 

35.233 
 לגבי התאמות בבחינות ובמקום העבודה יחולו על אדם עם מוגבלות 35.24- ו35.23הוראות סעיפים  

 . וכן על אדם עם מוגבלות אחרת)) ב(35.221ראה פסקה  (חוק השוויוןכהגדרתו ב
 

35.234 
, יכול שיכללו התאמה של מבנה מקום העבודה, ההתאמות שלהן זכאי עובד או  מועמד עם מוגבלות

הכשרה , מבדקי קבלה לעבודה או לקידום בעבודה, שעות העבודה, דרישות התפקיד, הציוד שבו
 .והדרכה ונוהלי עבודה

 
35.235 

 .אמה שאיננה מטילה נטל כבד מדי על המעסיקהתאמה סבירה היא הת
 

  הליך טיפול בהקלות בהתאמות ותנאי נגישות בבחינות- 35.24
 

35.241 
יגיש בקשה המלווה , מועמד לעבודה או לקידום בעבודה המעוניין בהקלות בבחינה בשל מוגבלותו

בכיר בחינות ומכרזים ידי גורם שהכיר בו לעניין זה מנהל אגף -הנערך על, באבחון מקצועי מלא
האבחון יכלול תיאור של סוג "). מנהל אגף בכיר בחינות ומכרזים "-להלן (בנציבות שירות המדינה 

 .המתחייבות מהמוגבלות המתוארת, המוגבלות וכן המלצות להקלות בבחינה
 

35.242 
הבחינה או בהתאמות בדרך עריכת , בשל מוגבלותו, מועמד לעבודה או לקידום בעבודה המעוניין

הנערכת בידי , יגיש בקשה המלווה בתעודה המעידה על המוגבלות, סידורי נגישות במקום הבחינה
כן תצביע הבקשה על סידורי  . גורם מוסמך אשר מנהל אגף בכיר בחינות ומכרזים הכיר בו לעניין זה

 .הנגישות המתחייבים מהמוגבלות
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35.243 

סגורה אל מזכירות אגף בכיר בחינות ומכרזים בנציבות שירות תוגש במעטפה , בקשה כאמור בסעיף זה
לפי בחירת , ידי המועמד או באמצעות המשרד המפנה לבחינות-ויכול שהבקשה תוגש על, המדינה
 .המועמד

 
  הליך טיפול בהתאמות במקום העבודה- 35.25

 
35.251 

ה המלווה באבחון מקצועי יגיש בקש, עובד המעונין לקבל התאמה במקום עבודתו בשל מוגבלותו
המעידה על , ל למינהל ומשאבי אנוש במשרדו"סמנכ, ידי גורם שהכיר בו לעניין זה-הנערך על, מלא

 :קיומם של שני אלה
 ;מוגבלות כהגדרתה בחוק או מוגבלות אחרת )א(
מנת לאפשר לעובד לבצע את -על, היות ההתאמה נדרשת מחמת המוגבלות )ב(

 .תפקידו או לתפקד בעבודה
לגורם אחר מטעם המדינה או לגור ם , מוסד לביטוח לאומייציין העובד בבקשתו האם פנה ל, כמו כן
 .האם ובאיזו מידה ניתן לקבל סיוע כאמור, ואם פנה, מנת לקבל סיוע במימון ההתאמה-על, מבטח

 
35.252 

-פי ההליך שייקבע על-שך הטיפול בבקשה יהיה עלוהמ, ל מינהל ומשאבי אנוש"הבקשה תוגש לסמנכ
 .ידי המשרד

 
35.253 

הגיע למסקנה כי קיימים שני התנאים האמורי ם . יבחן את בקשתו, מי שהוסמך לכך במשרדו של העובד
 .יאשר את הבקשה, 35.251בפסקה 

 
35.254 

לאחר היוועצות ,  לפי העניין, ניתן לדחות את הבקשה באופן מלא או חלקי, 35.253פי האמור בפסקה -על
 :אם ובמידה ומתקיים אחד מאלה, עם המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות במשרד הכלכלה והתעשייה

 ; או ממקור אחרכוח חוק הביטוח הלאומימ,  פי הסדר-יש מענה מלא או חלקי על )א(
 .ההתאמה או חלק ממנה מטילה נטל כבד מדי על המשרד )ב(
 

35.255 
 .רשאי להגיש ערר לוועדת ערר, ידי משרדו-עובד שבקשתו נדחתה באופן מלא או חלקי על

 
35.256 

 :החברים בוועדת ערר הם
 ;אשר-נציג נציבות שירות המדינה שהוא היושב )א(
 ;החשב הכללינציג  )ב(
 ;ל למינהל ומשאבי אנוש במשרדו של העובד שהגיש את הערר"סמנכ )ג(
 .נציג המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות במשרד הכלכלה והתעשייה )ד(
 

35.257 
 .ראש הוועדה קול מכריע-ושביהיה לי, נחלקו הדעות בוועדת הערר שווה בשווה

 )4/עו(
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 4 חלק
 

  וסדרמשמעת
 

,  ים ובהסדריםבהסכמ, בהחלטות הממשלה, בתקנות, בחלק זה מובאות ההוראות שנקבעו בחוקים
איסור התנכלות לעובדים חושפ י  , איסורים וחובות המוטלים על העובדים, בדבר היעדרות מעבודה

 .שחיתויות וכן טיפול בעבירות משמעת ובעבירות פליליות של עובדי המדינה
הוא חוק שירות המדינה , המקור העיקרי של הוראות חלק זה בדבר עבירות משמעת ושיפוט משמעתי

למעט , ל חל על כל עובדי המדינה"החוק הנ. וחקיקת המשנה שלפיו, 1963-ג" התשכ,)משמעת(
 .עובדים ארעיים לסוגיהם

 
 

  הוראות כלליות- משמעת וסדר - 40פרק 
  טרם הוקצה- 41פרק 
  איסורים וחובות המוטלים על העובדים- 42פרק 
  איסורים וחובות המוטלים על העובדים- 42 המשך פרק - 43פרק 
  היעדרויות מהעבודה- 44פרק 
  נקיטת אמצעים משמעתיים ודיווח על עבירות פליליות- 45פרק 
  השעיה- 46פרק 
  שיפוט משמעתי- 47פרק 
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  הוראות כלליות- משמעת וסדר - 40 פרק
 זה מובאות הוראות כלליות הנוגעות בפרק

לעבירות  , לעבירות משמעת, למשמעת בעבודה
 .מעתייםפליליות ולנקיטת אמצעים מש

  אקדמות- 40.1
 

 עוזר  40.12/  חלות 40.11/  הגדרות 40.10
 לענייני משמעת

 
  הגדרות- 40.10

 
40.101 

, הגדרות ופירושים אלה באים בנוסף לכללים(להלן הגדרות ופירושים למונחים שכיחים בחלק זה 
 ):01.11להגדרות ולפירושים שבסעיף 

ידי שר המשפטים בהתייעצות  -שנתמנה על, עתאב בית הדין למשמ
 ;)47.303ראה פסקה (עם שר האוצר 

 "אב בית הדין למשמעת" -

 "בית הדין" - ;)47.30ראה סעיף (בית הדין למשמעת של עובדי המדינה 
שירות  ידי נציב -או מי שהוסמך לכך על ידיו או על, פרקליט המדינה

 ;המדינה
 "תובע" -

 "חוקר" - ;ידי נציב שירות המדינה להיות חוקר-מי שנתמנה על
) משמעת( בכיר ממונה" - ;ידי נציב שירות המדינה-מי שנתמנה על

" 
ראה (עובד המשרד שהוטל עליו התפקיד של עוזר לענייני משמעת 

 ).40.121פסקה 
 "עתעוזר לענייני משמ" -

 
  חלות- 40.11

 
40.111 

חלות , וחקיקת המשנה לפיו, 1963-ג"תשכה, )משמעת(חוק שירות המדינה שמקורן ב, הוראות חלק זה
גיהם ההוראות על עובדים ארעיים לסו. למעט עובדים ארעיים לסוגיהם, על כל סוגי העובדים בשירות

 . 40.112 מפורטות בפסקה
 )1'  ס, 1963-ג ' 'הת שכ,  )משמעת(חוק שירות המדינה (
 

40.112 
 :להלן פירוט הוראות חלק זה החלות על עובדים ארעיים

 45פרק ;  היעדרויות מהעבודה- 44פרק ;  איסורים וחובות המוטלים על העובדים-42-43פרקים 
פסקה ;  נקיטת אמצעים משמעתיים וטיפול בעבירות פליליות-) 45.4- ו45.2למעט פרקי משנה (

 . מתן הערה- 45.221
 

  עוזר לענייני משמעת- 40.12
 

40.121 
האחראי ימסור ; האחראי רשאי להטיל על אחד מעובדי המשרד את התפקיד של עוזר לענייני משמעת

 ויפרסם את דבר המינוי בחוזר ,בנציבות שירות המדינה ,)משמעת( בכיר ממונהלעל כך הודעה בכתב 
 .רדלעובדי המש

 
40.122 

לסייע בידי האחראי לקיים את הוראות המשמעת  , בין היתר, תפקידי העוזר לענייני משמעת במשרד הם
לעקוב אחר ביצוע ההוראות בענייני המשמעת ולהנחות את היחידות במשרד בכל הנוגע , במשרד

 ).45.12ראה גם סעיף (להפעלת סדרי המשמעת בעבודה 
 

40.123 
פי ההנחיות המקצועיות של - ופועל לפי הוראותיו ועל,העוזר לענייני משמעת כפוף לאחראי במשרד

 )12/עג( .בנציבות שירות המדינה )משמעת( בכיר ממונה

40.101 - 40.123
  הוראות כלליות- משמעת וסדר - 40פרק 
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  עבירות משמעת- 40.2
 

 אחריות  40.22/  הגדרת עבירות משמעת 40.21
 שיפוט 40.23/ פלילית ואחריות משמעתית 

 התיישנות 40.24/ משמעתי ושיפוט אחר 
 מחיקת הליכי משמעת  40.25/ עבירות משמעת 
 בדין המשמעתי

 
  הגדרת עבירות משמעת- 40.21

 
40.211 

1963-ג"תשכה, )משמעת(חוק שירות המדינה  ל17ה מוגדרות בסעיף עבירות משמעת של עובדי המדינ
 :כדלהלן, 
 : אשם בעבירת משמעת,לארץ אחת מאלה-עובד המדינה שעשה בישראל או בחוץ"
 ; באופן שפגע במשמעת שירות המדינה או התנהג, עשה מעשה )א(
או הוראה כללית או מיוחדת , חוק או תקנה, פי נוהג -טל עליו כעובד המדינה עללא קיים את המו )ב(

 ; או התרשל בקיום המוטל עליו כאמור,שניתנו לו כדין
 או התנהג התנהגות העלולה לפגוע ,התנהג התנהגות שאינה הולמת את תפקידו כעובד המדינה )ג(

 ;בתדמיתו או בשמו הטוב של שירות המדינה
 ;י הוגנת במילוי תפקידו או בקשר אתוהתנהג התנהגות בלת )ד(
או , השיג את מינויו בשירות המדינה במסירת ידיעה כוזבת או בהעלמת עובדה הנוגעת לעניין )ה(

 ;בשימוש באיומים או בכוח או באמצעים פסולים אחרים
 ".הורשע על עבירה שיש עמה קלון )ו(
 

40.212 
'   אותו אחראי בפלילים לפי פרק דבאופן שהיה עושה, עובד המדינה שהיה שותף לעבירת משמעת

אילו הייתה העבירה עוון או פשע ,  לחוק האמור261- ו260 וכן סעיפים ,1977-ז"תשלה, חוק העונשיןל
 . אשם אף הוא בעבירת משמעת-
 )18' ס, ל"החוק הנ(
 
 

  אחריות פלילית ואחריות משמעתית- 40.22
 

40.221 
 בשל עבירת משמעת ,1963-ג"תשכה, )משמעת(חוק שירות המדינה אחריות של עובד לפי  )א(

על כן מותר לנקוט נגד ו  , נית אינה גורעת מאחריותו הפלילית בשל אותו מעשה או מחדלפלו
 ; אף אם נענש או זוכה על אותו מעשה או מחדל בבית המשפט בדיון הפלילי,אמצעי משמעת

חוק שירות המדינה  לא תשמש אמרתו של נאשם בהליך לפי , )א(על אף האמור בנסמן  )ב(
 ;ראייה נגדו בהליך בפלילים, 1963-ג"תשכה, )משמעת(

חוק ינקטו הליכים משמעתיים נגד עובד בשל עבירת משמעת שממנה זוכה בהליך לפי ילא  )ג(
 .1963-ג"תשכה, )משמעת(שירות המדינה 

 )62, ב 61, 61' ס, ל''החוק הנ(        
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40.222 
 והוגש בשל אותו מעשה או מחדל גם כתב אישום , 45.241הוגשה קובלנה נגד עובד לפי פסקה  )א(

 הודיע לאב בית הדין שבכוונתו  היועץ המשפטי לממשלהאו ש, לבית משפט על עבירה פלילית
חוק שירות המדינה ההליכים לפי הוראות , על אף האמור לעיל, יעוכבו, להגיש כתב אישום כזה

הוא הדין אם הוגשה הקובלנה לאחר   .עד גמר ההליכים בפלילים, 1963-ג"תשכה, )משמעת(
 ;הגשת כתב האישום כאמור

 הודיע לאב בית הדין שחזר בו מכוונתו  היועץ המשפטי לממשלהאו ש, נגמרו ההליכים בפלילים )ב(
  ,)משמעת (   המדינה שירות חוק  לפי   משמעתיים  בהליכים ימשיכו  , אישום כתב  להגיש 

 ;1963-ג"תשכה
 :לא יחולו אם נתקיימו אחת מאלו) א(הוראות נסמן  )ג(

 ;העובד שעליו הוגשה הקובלנה הסכים שיישפט תחילה בבית הדין למשמעת .1
כי נסיבות המקרה מחייבות  , היועץ המשפטי לממשלהי בקשת פ-על, בית הדין החליט .2

 ;ל להליכים בפלילים"להקדים הליכים לפי החוק הנ
  . 46שום דבר בסעיף זה לא יגרע מן הסמכויות בדבר השעיה לפי הוראות פרק  )ד(

 )א61' ס, ל"החוק הנ(
 

  שיפוט משמעתי ושיפוט אחר- 40.23
 

40.231 
עובד שנשפט שיפוט משמעתי לפי חיקוקים אחרים הקובעים שיפוט משמעתי לסוגים מסוימים של 

חוק שירות וט משמעתי לפי שיפ, לא יישפט פעם נוספת בשל אותו מעשה או מחדל, עובדי המדינה
 .1963-ג"תשכה, )משמעת(המדינה 

 ))א(63' ס, ל"החוק הנ(
 

40.232 
פוט משמעתי שלא במסגרת השירות הנמנה גם עם בעלי מקצוע הכפופים לפי כל חיקוק לשי, עובד

,  1963-ג"תשכה, )משמעת(חוק שירות המדינה מותר לשפוט אותו לפי , )רופאים, כגון עורכי דין(בלבד 
 ,ותו חיקוקוכן מותר לשפוט אותו לפי א, אפילו נשפט כבר בשל אותו מעשה או מחדל לפי אותו חיקוק

 .1963-ג"תשכה, )משמעת(חוק שירות המדינה אפילו נשפט כבר כאמור לפי 
 ))ב(63' ס, ל"החוק הנ(
 

40.233 
, חוק ארגון הפיקוח על העבודה אינו גורע מהוראות 1963-ג"תשכה, )משמעת(חוק שירות המדינה 

או חוק אחר הדן בבטיחות בעבודה בדבר נקיטת אמצעי משמעת כלפי עובד על אי  , 1954-ד"תשיה
לא יישפט עוד בשל אותו , עובד שנקטו נגדו אמצעי משמעת כאמור;  בטיחות בעבודהקיום כללי

 .1963-ג"תשכה, )משמעת(חוק שירות המדינה מעשה או מחדל שיפוט משמעתי לפי 
 ))ג(63' ס, ל"החוק הנ(
 
 

  התיישנות עבירות משמעת- 40.24
 

40.241 
לנציב שירות המדי נ ה , למנהל כללי או לאחראי במשרד או ביחידת הסמך, עבירת משמעת שנודעה לשר

או לפני ) 45.241לפי פסקה ( לפני הגשת הקובלנה לתובע שנתיים או יותר, יועץ המשפטי לממשלהאו ל
 נגד חוק המשמעתואין לנקוט אמצעי משמעת לפי , שנתי מתי-) 45.231לפי פסקה (מועד הגשת תלונה 

 .של אותה עבירהאותו עובד ב
לא יובא בחשבון משך זמן חקירת המשטרה או הדיון  , בחישוב התקופה של שנתיים יותר כאמור לעיל

לעניין פסקה זו רואים דיון פלילי כנגמר כאשר אי ן   .הפלילי בבית המשפט בשל אותו מעשה או מחדל
 .עוד ערעור עליו

 )64' ס, ל"החוק הנ(
 )36/נז(
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  מחיקת הליכי משמעת בדין המשמעתי- 40.25
 

40.251 
 ; תיעשה בהתאם לאמור בסעיף זהמחיקת הליכי משמעת )א(
 1963-ג"התשכ, )משמעת(חוק שירות המדינה מי שנמחק אמצעי משמעת שהוטל עליו לפי  )ב(

וכל פסול , ייחשב לעניין כל דין כאילו לא הוטל אמצעי כאמור, ")חוק המשמעת "-להלן (
ע על מה שנעשה עקב הטלת אולם אין במחיקה כדי להשפי; שנפסל בשל כך בטל מיום המחיקה

 .אמצעי המשמעת
 

40.252 
 הרשעות משמעתיות שמקורן בהליך פלילי אשר נוהל בבית משפט

תימחק בחלוף , הרשעה משמעתית בבית הדין למשמעת שמקורה בהליך פלילי שהתנהל בבית משפט
 .1981-א"התשמ, לפי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תקופת המחיקה של ההרשעה הפלילית

 
40.253 

 הרשעה משמעתית
 שנים מיום 17תימחק בחלוף , הרשעה משמעתית  שמקורה בפסק דין של בית הדין למשמעת )א(

 ;מתן פסק הדין החלוט
בין אם המדובר בהרשעה , אם במהלך תקופת המחיקה ננקט כנגד העובד הליך משמעתי נוסף )ב(

 31עתי שננקט נגדו לפי סעיף משמעתית שניתנה על ידי בית הדין למשמעת ובין אם בהליך משמ
ההליך המשמעתי הקודם כל עוד לא תמה / יימסר מידע על ההרשעה הקודמת , )חוק המשמעתל

 .  חוק המשמעת ל31ליך לפי סעיף תקופת המחיקה של ההרשעה הנוספת או הה
 

40.254 
 חוק המשמעת ל31 לפי סעיף מחיקת הליכים משמעתיים

 תימחק בחלוף שבע שנים מיום חוק המשמעת  ל31 נזיפה משמעתית שמקורה בסעיף -נזיפה  )א(
בין אם  , אלא אם במהלך התקופה האמורה ננקט כנגד העובד הליך משמעתי נוסף, קבלתה

ך משמעתי לפי המדובר בהרשעה משמעתית שניתנה על ידי בית הדין למשמעת ובין אם בהלי
 ; חוק המשמעת ל31סעיף 

 תימחק בחלוף חמש שנים חוק המשמעת  ל31 התראה משמעתית שמקורה  בסעיף -התראה  )ב(
בין אם , אלא אם במהלך התקופה האמורה ננקט כנגד העובד הליך משמעתי נוסף, מיום קבלתה

המדובר בהרשעה משמעתית שניתנה על ידי בית הדין למשמעת ובין אם בהליך משמעתי לפי 
 . חוק המשמעת ל31סעיף 

 
40.255 
  חריג

 למשרה שמינויה טעון את אישור מועמדותוהחלטה בדבר מחיקה לא תחול מקום בו עובד מגיש את 
 או מחוזי בית משפט שלום כשופט להתמנותת כשיר או למשרה שהנושא בה צריך להיו, הממשלה

 לעברויוכל הגורם הממנה להיחשף ,  אלהבמקרים). 1984-ד"התשמ,  בתי המשפטחוקל בהתאם(
 .אלא אם קבע נציב שירות המדינה אחרת, המשמעתי של העובד

 )19/עב( 
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  מעמד היועץ המשפטי במשרדי הממשלה וביחידות הסמך- 40.3
 

 הקשר בין עובד 40.32/  כללי וחלות 40.31
 חוות דעת  40.33/ המדינה לבין בתי המשפט 

 40.34/  למשרדי הממשלה היועצים המשפטיים
/  הימנעות או פעולה לפי הודעת יועץ משפטי 

 פניות ליועץ המשפטי לממשלה  40.34
/  ולמחלקת יעוץ וחקיקה במשרד המשפטים 

 רדי פניות לנושאי תפקידים במש40.35
 מתן ייעוץ משפטי בוועדות  40.36/ הממשלה 

 דרישות נגד  40.37/ משרדיים -ובצוותים בין
 רכישת שירותים משפטיים 40.38/ המדינה 

 ידי משרדי הממשלה-חיצוניים על
 

  כללי וחלות- 40.31
 

40.311 
 לייעץ ולהנחות את כלל גורמי המשרד בהיבטים המשפטיים של תפקיד הייעוץ המשפטי הוא )א(

להעמיד לרשות המשרד את הכלים והאמצעים המשפטיים הדרושים ליישום מדיניות  , פעולתם
 ;המשרד

 כדי להבטיח כי פעילות המשרד ונושא י  "שומר הסף"להיות דו זה עליו להקפיד במילוי תפקי )ב(
פי דין וכללי המנהל התקין ויתר עקרונות היסוד של שיטת המשפ ט -המשרה בו תתבצע על

על היועץ המשפטי למשרד לפעול לשם קיומו . המחייבים את השירות הציבורי, הישראלית
 ;וחיזוקו של שלטון החוק

היועץ המשפטי  בעניין היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה מוסדרים בהנחיות הוראות, ככלל )ג(
 .9.1000' מסלממשלה 

 
40.312 

 . אלא אם נאמר דבר אחר לעניין מסוים,הוראות פרק משנה זה חלות על כל סוגי העובדים בשירות
 

  הקשר בין עובד המדינה לבין בתי המשפט- 40.32
 

40.321 
וכל ערכאה שיפוטית או מעין  ועדת השגה, ועדת ערר, מנהלי דיןית ת בורבל -" בית משפט"סעיף זה ב

 . שיפוטית
 

40.322 
 נחיות כלליות ה
רים במישרין עם בית משפט בקשר לכל התדיינות ובד בכל דרגה או מעמד אינו רשאי לבוא בדבע )א(

בין לגופו של עניין ובין בקשר לסדרי , בעניין הקשור לתפקידו של העובד במישרין או בעקיפין
ין בהוראות סעיף זה כדי למנוע אכי , ובהרי. הזעיף סאלא בהתאם להוראות , עניין הדין באותו

 ;מהעובד לפנות לערכאות למיצוי זכויותיו
קום בו מ, בין בהליך פלילי ובין בהליך אזרחי, עובד מדינה לא יתייצב למתן עדות בעל פה, כללכ )ב(

עובד ציבור או תעודה ציבורית כמשמעותן בפקודת  עודתתניתן לקבל את עדותו באמצעות 
וזאת בהתאם להנחיית היועץ המשפטי במשרד , 1971-א"התשל, ]נוסח חדש[הראיות 

אלא אם הוזמן על ידי בית המשפט להתייצב   ,שיפורט להלןובהתייעצות עם הפרקליטות כפי 
 ; לדיון

מטעם הרשו ת   א יציג כל עמדה פורמלית או בנושא מדיניותלשלא הוסמך לכך  ובד המדינהע )ג(
 ; המוסמכת

ידיעה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו לאדם שלא היה מוסמך , ללא סמכות כדין, מסרשובד ע )ד(
-ז"התשל, חוק העונשין מסוימים אף עבירה פלילית לפי עובר עבירת משמעת ובמקרים, לקבלה

 ;  המשפטי במשרדום היועץעיתייעץ  -כל שנדרש עובד לעניין זה כ. 1977

40.311 - 40.325
  הוראות כלליות- משמעת וסדר - 40פרק 
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בעניין שאינו קשור במישרין או בעקיפין לתפקידו של   בבית משפט קום בו מדובר בהתדיינותמ )ה(
לא יחולו  -או לתחום מומחיותו  ,למקום עבודתו בשירות המדינה בעבר או בהווה, העובד

 ;הזעיף סהוראות 
 -ה זסעיף בור שהובא לידיעת היועץ המשפטי במשרד מידע בדבר הליכים משפטיים כאממ )ו(

 ; יתייעץ עם פרקליט המחוז הרלוונטי להליך ככל שימצא לנכון
 . קום בו קיימת סתירה בין הוראות סעיף זה להוראות הדין תחייבנה הוראות הדיןמ )ז(
 

40.323 
 :ובד אשר מוזמן להעיד בהליך פלילי יפעל כדלקמןע
ת המשפט כעד מטעם התביעה פי דין והוזמן להעיד בפני בי-ובד מדינה אשר נחקר בחקירה עלע )א(

 ; היועץ המשפטי במשרדו תיאום עםבינו נדרש א -
בית המשפט כעד מטעם ההגנה  ל ידיעפי דין והוזמן להעיד -ובד מדינה אשר נחקר בחקירה עלע )ב(

   ;  את היועץ המשפטי במשרד בו הוא מועסק עדכןי -
תייצב לעדות מטעם י - הוזמן כעד מטעם ההגנהופי דין -ובד מדינה שלא נחקר בחקירה עלע )ג(

יועץ המשפטי הת אהעובד יעדכן . ידי בית המשפט להתייצב לדיון-ההגנה מקום בו הוזמן על
 ; בנושא המשפט מועבלי שישוחח מוזאת , לבדבעדות לבמשרד בו הוא מועסק על עצם זימונו 

תיאום  ב, תתקיים במשרדו של העובד, כל שהעובד מעוניין בכךכעם סנגור  לעדות גישת הכנהפ )ד(
לאחר שהסנגור יעביר לו בכתב האם עדותו , עם היועץ המשפטי במשרד בו מועסק העובד

 . נדרשת לצורך נושאים עובדתיים או בנושאי מדיניות
 

40.324 
בית , בית משפט לענייני משפחה, לרבות בית הדין לעבודה (ובד אשר מוזמן להעיד בהליך אזרחיע

 : מןיפעל כדלק )משפט לעניינים מנהליים
 בהליך שהמדינה היא צד לו ובד מדינה אשר הוזמן למסור עדותע )א(

על העובד   -קשר למילוי תפקידו בובד מדינה שהוזמן למסור עדות כעד מטעם המדינה ע .1
 ; על כך את היועץ המשפטי במשרד בו הוא מועסק עדכןל

ובד ל הע ע-בקשר למילוי תפקידו  ובד מדינה שהוזמן למסור עדות שלא מטעם המדינהע .2
רקליט המחוז פת א היועץ המשפטי יעדכן .על כך את היועץ המשפטי במשרדו עדכןל

הגשת בקשה , על מנת לשקול אם יש צורך בזימון אותו עד כעד מטעם המדינה, הרלוונטי
 ; ו הגשת כל בקשה אחרת לבית המשפטא ,לעדות לביטול הזימון

ם עורך דין שאי נ ו  עבוא במגע יא  ל, לעיל2נסמן בשהוזמן למסור עדות כאמור  ובד מדינהע .3
א באישור היועץ המשפטי במשר ד  לא, נציג המדינה ולא ימסור לו כל תצהיר או מידע

 ;עם פרקליט המחוז הרלוונטי יתאם זאתש
עניין מתן חוות דעת רפואית של רופא עובד מדינה שעשויה לשמש ראיה נגד המדינה א ו  ב .4

 . 42.434תחול פסקה  -אחד ממוסדותיה 
 ובד מדינה אשר הוזמן למסור עדות בהליך שהמדינה אינה צד לו ע )ב(

במישרין או  תפקידו של העובדלבעניין הקשור  בבית משפט קום בו מדובר בהתדיינותמ .1
 ;על זימונו לעדות ת היועץ המשפטי במשרדואל העובד לעדכן ע -בעקיפין 

על מנת לשקול אם יש צורך , ז הרלוונטיאת פרקליט המחו יעדכן יועץ המשפטי במשרדה .2
 .ו הגשת כל בקשה אחרת לבית המשפטא ,עדותלגשת בקשה לביטול הזימון הב

 ובד מדינה אשר הוזמן למסור עדות בנושא שבמומחיות ע )ג(
בשירות  חום עיסוקותקשורה להמדינה אשר הוזמן למסור עדות בנושא שבמומחיות  עובד, כללכ

כמשמעותה , עובד ציבור עודתתעשה זאת באמצעות י, נה צד להבתביעה שהמדינה אי, המדינה
 . בכפוף להנחיות היועץ המשפטי במשרדו, 1971-א"התשל, ]נוסח חדש[בפקודת הראיות 

 
40.325 

 ובד מדינה אשר הוזמן להעיד במדינה זרה ע
הבי ן יפנה למחלקה , לרבות העברת ראיות ומסמכים, ובד מדינה אשר הוזמן להעיד במדינה זרהע

 .באמצעות היועץ המשפטי במשרדו, לאומית בפרקליטות המדינה
 
 
 
 

40.322 - 40.325
 יות הוראות כלל- משמעת וסדר - 40פרק 
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40.326 - 40.343
  הוראות כלליות- משמעת וסדר - 40פרק 

___________________________________________________________________________

40.326 
 כר טרחה והוצאות ש
אם מתן העדות , או הוצאות בעד מתן עדות בבית משפט/ובד המדינה לא יקבל שכר טרחה וע )א(

 ; ד במסגרת תפקידו בשירות המדינהבנדרש מהעו
של עובד מדינה בהליכים המפורטים  ידוהיעדרות מתפק, החזר הוצאות, ל"עניין קצובת אשב )ב(

 . 26.27עיף סאו ר -ה זסעיף ב
)13/עד(

 
  חוות דעת היועצים המשפטיים למשרדי הממשלה- 40.33

 
40.331 

מבחינתם של כל עובדי  , טי במשרד ממשלתי בשאלה משפטית קובעתחוות דעתו של יועץ משפ
 .ידי בית משפט מוסמך-כל עוד לא נפסק אחרת על, את המצב המשפטי הקיים, המשרד

 
40.332 

המנהל הכללי של  , יכול השר,  התעורר ספק או קושי בקשר לחוות דעתו של יועץ משפטי במשרד
 ולבקשו לעיין  יועץ המשפטי לממשלהלפנות אל ה, הדעתהמשרד או היועץ המשפטי שהכין את חוות 
הפנייה אל היועץ המשפטי לממשלה תהיה , ככל הניתן. בחוות הדעת ולהביע את דעתו באותו עניין

 .פנייה משותפת ומתואמת
 

40.333 
 ועץ משפטיהימנעות או פעולה לפי הודעת י

כי לפי צו של בית משפט או לאור , עובד המקבל הודעה מיועץ משפטי של משרדו או של יחידתו
 ינהג -התחייבות שניתנה לפני בית משפט יש להימנע מפעולה מסוימת או שיש לפעול פעולה מסוימת 

טי או של ידי הודעה אחרת של אותו יועץ משפ-כל עוד לא בוטלה או שונתה על, פי אותה הודעה-על
 .יועץ משפטי אחר במשרד המוסמך לעניין זה

 
  פניות ליועץ המשפטי לממשלה ולמחלקת יעוץ וחקיקה במשרד המשפטים- 40.34

 
40.341 

ידי היועץ - עלתיעשה,  המשפטי לממשלהיועץאו למשנה ל,  לממשלההמשפטי יועץ ליהיפנ )א(
 : באחד או יותר מהמקרים הבאיםהמשפטי עצמו 

או בשאלות עקרוניות , ציבורית או אחרת,  בבעיות ונושאים בעלי רגישות מיוחדת-אישור  .1
תחומי או בעלות השלכות ב, בעלות השלכות רוחב משמעתיות  על   משרדים נוספים

 ;וכן לשם קבלת גיבוי מקצועי בשל קושי פנימי מול הנהלת המשרד, העונשין
 בעניין בו קיימת מחלוקת בין גורמים הכפופים להנחיית היועץ המשפטי -הכרעה  .2

 ;כגון שני משרדי ממשלה, לממשלה
בשל היעדר מומחיות  ,  כאשר יועץ משפטי למשרד חש בצורך להתייעץ-התייעצות  .3

 . או מטעם אחר,  קונקרטית שנתקל בהמקצועית בבעיה
 עם משרדים וליבוןנה בחוות דעת ראשונית לפחות של הפונה ולאחר בירור י הפניות תלווכל  )ב(

 .וגופים אחרים הנוגעים בדבר
 

40.342 
תעשינה רק  , ליועץ המשפטי לממשלה או למשנה ליועץ המשפטי לממשלה הנוגע בדבר הפניות ,כללכ

זולת במקרים בהם , במשרד למשרד ולא באופן ישיר מהדרגים המקצועיים באמצעות היועץ המשפטי
 יוכלו לפנות גם שאז, כאמורהתעורר ספק או קושי בקשר לחוות דעת של יועץ המשפטי למשרד 

 .תוך יידועו של היועץ המשפטי של המשרד,  השראוהמנהל הכללי 
 

40.343 
ידי היועץ המשפטי למשרד או ע ל  -יה תיעשה עליהפנ,  אישור או הכרעה כאמור לעילשעניינן בפניות
 . ידי צוות לשכתו-ולא על, דעתו
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  פניות לנושאי תפקידים במשרדי הממשלה- 40.35
 

40.351 
בעניין אשר יש ל ו ,  במשרד ממשלתי הפונה בכתב אל נושא תפקיד במשרד ממשלתי אחרתפקיד נושא

 ניתןזולת במקרים שבהם לא , משפטי של אותו משרדיציין כמכותב את היועץ ה,  משפטייםהיבטים
 .לעשות כן מטעמים של סיווג ביטחוני

 
 משרדיים- מתן ייעוץ משפטי בוועדות ובצוותים בין- 40.36

 
40.361 
ידי יועצים -משרדיים לסוגיהם יינתן הליווי והייעוץ המשפטי על- ובצוותים ביןבוועדות, ככלל

 סוגיותיביאו יועצים משפטיים אלה , כבכל עניין. הנוגעים בדבר של המשרדים והגופים משפטיים
 משרד בפני , 40.341בהתאם לסוג האמור בפסקה , שיימצאו כי הן מחייבות התערבות או התייעצות

 תיעשה במקרים הנזכרות או בוועדות בצוותים  המשפטיםמשרדהשתתפות של נציגי . המשפטים
 . מיוחדתרגישותאו בנושאים בעלי חשיבות או , הנמצאים באחריות ישירה של המשרד

 
  דרישות נגד המדינה- 40.37

 
40.371 
ו לפיצוי או התראה שלא  לתשלום אדרישה, תביעה,  אל משרד ממשלתי או יחידת סמךהוגשה

בה מועלית טענה שעשויה להוות עילה  ,  המדינהכלפי") דרישה "- להלן(באמצעות בית משפט 
 אל היועץ המשפטי של המשרד הנוג ע  , במשרד שקיבל אותההגורםידי -תופנה הדרישה על, לתובענה
 . הנחוצים לבירור הדרישהוהפרטיםבצירוף המסמכים , בדבר

 
40.372 
יקבל את הערותיהם של גורמי  , שפטי של המשרד יבדוק את כל העובדות המתוארות בדרישההיועץ המ

 .המשרד הנוגעים לעניין ויגבש את חוות דעתו באשר לדרישה
 

40.373 
 חקירת איש השירות המשפטי הציבורי במשטרה

שהוא  בעל כת ב א ו משפטן המוע סק בגוף ציבורי , לרבות  י חידות הסמך, כאשר י ועץ משפטי במשרד ממשלתי
,   צפוי להיחקר במשטרה כחשוד,  הסמכה מהיועץ המשפטי לממשלה כבא כוחו  בהליכים פליליים או אחרים

 מיד - אם שיקולי ד חיפות מונעים זאת -ו למצער , יובא הדבר לידיעת היועץ המשפטי לממשלה בטרם החקירה
 .לאחריה

 

  הממשלהידי משרדי- רכישת שירותים משפטיים חיצוניים על- 40.38
 

40.381 
 בהנחיותידי משרדי הממשלה מוסדרים - בעניין רכישת שירותים משפטיים חיצוניים עלהוראות )א(

 ;9.1001'  מסהיועץ המשפטי לממשלה
 : זובפסקה )ב(

,  ניסוח חו ז ה, ותקנותניסוח הצעות חוקים , יעוץ משפטי ילרבות
 ;ייצוג משפטי בערכאות, עריכת מחקר משפטי

 

 - " משפטיתעבודה"

 לי ד הפועלות יחידות  סמך של המשר ד וועדות  ציבור יות לרבות
 ; המשרד

 

 -"   ממשלת ימשרד"

 ; המדינה דין א ו מש פטן שאינו עובד   עורך
 

 -"   משפטי חיצונייועץ"

:   חבריםובה, אשות   המנהל הכללי ש ל משרד המשפ טים ברועדה
  , משנה ל פרקליט המדינה, משנה ליועץ המשפטי לממשלה

 "). הו ועדה"-להלן  ( לחשב  הכללי בכירפרקליט מחוז וסגן 

 העסקתם של לאישור הוועדה"
 חיצוניים במשרדי משפטייםיועצים 
 -" הממשלה

 
40.382 
לרבו ת ועדות ציבור יות הפועלות ל יד ,  סמךויחידותממשלה תבוצע עבודה משפטית עבור משרדי  ה, ככלל

  המקצועיים בשיתוף הג ורמים,  המש רד  ובמקרים המתאימיםשלידי היועץ המ שפטי -על , היחידה/המשרד
, במקרים מתאימים,  כדי  ל מנוע היעזרות   בשירותים משפטיים חיצונייםבכךאין ,   עם זאת. במשרד המשפטים

 . י כמפורט להלן המשפטהיועץ  שלתחת פיקוחו 

40.351 - 40.382
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40.383 
  חיצוניים במשרדי ממשלה באישור היועץ המשפטי של המשרדמשפטיים יועצים העסקת

 ובהם דיני דיןפי -בכפוף לקיום ההליכים הנדרשים על,  משפטי של משרד ממשלתי רשאייועץ )א(
 משפטית עבודהצוע של להעביר בי,  בפרק משנה זה40.38בסעיף ובכפוף לאמור , המכרזים

 מיוחד ת  מומחיותאם מדובר בעבודה משפטית מוגדרת הדורשת , מסוימת ליועץ משפטי חיצוני
 אשר , מיוחדתרגישותאו כשמדובר בנושא מוגדר שאינו מעורר , שאינה מצויה בשירות המדינה

 ; עבודהעומסהלשכה המשפטית של המשרד הממשלתי מתקשה לטפל בו במועד סביר בשל 
 מדיניות גיבושעבודה משפטית המחייבת ב משפטי לא יאשר העסקת יועץ משפטי חיצוני יועץ )ב(

 מדיניות או בעבודה שהיא בגדר הפעילות השוטפת של הלשכה המחייבת גיבוש , משפטית
 באמצעו ת או בעבודה אשר אינה מתייחדת במאפיין כלשהו שיכול להצדיק ביצועה , משפטית

 ;משפטי חיצוני
 המקצועי לביצוע העבודה וניסיונוכישוריו בטי החיצוני תיעשה בהתחשב  היועץ המשפבחירת )ג(

 המשרד או משרדי ממשלה רעבועבודות משפטיות אחרות שביצע בו, המשפטית המבוקשת
 שרכש בעבודתו שיש בה המומחיותתוך התחשבות בצורך ליצור איזון ראוי בין , אחרים והיקפן

 השורות ובביזור התקשרויות משרדי ברענוןהחשיבות לבין , כדי לסייע לביצוע העבודה שלעניין
 ;הממשלה בין נותני שירותים שונים

 לתחימת תקופת ההעסקה של יועץ משפטי חיצוני ידאג משפטי של משרד ממשלתי  יועץ )ד(
בהתאם לנסיבות המקרה ותוך קביעת הסדרי פיקוח נאותים , העבודהלמינימום הנדרש לביצוע 

 המשפטי החיצוני יעבוד תחת פיקוח והנחייה של היועץ המשפטי שהיועץ, בין היתר, שיבטיחו
 ;של המשרד הממשלתי

 על הגבלות לרבות באמצעות , המשפטי למשרד יסדיר נושא של חשש לניגוד ענייניםהיועץ )ה(
 .באמצעות הסדר פיקוח על העבודה או בדרך אחרת, עיסוק בתום תקופת ההתקשרות

 
40.384 

 ניים במשרדי ממשלה באישור הוועדההעסקת יועצים משפטיים חיצו
יודיע , ידי יועץ משפטי חיצוני- תתבצע עלמשפטית משפטי של משרד המבקש כי פעולה יועץ )א(

 תחילת העסקתו ויצרף המסמכים אשר בהם יציין היועץ  טרם הוועדה לפחות שבעה ימים ר"ליו
 :המשפטי של המשרד את

 ;עורך דין חיצוני באמצעות המצדיקים ביצוע העבודה המשפטית הטעמים .1
 ;)כאשר אין צורך במכרז( עורך הדין הפרטי שמבקשים להעסיקו זהות .2
 ; ההעסקה הנדרשתתקופת .3
 ; המבוקש בשים לב למגבלות התעריףהשכר .4
 ; ענייניםלניגוד הפיקוח על ביצוע העבודה ומניעת חשש הסדרי .5
פטור  /מכרז( ההתקשרות עם עורך הדין ,החיצוני בדבר דרך בחירת היועץ המשפטי פרטים .6

לבקשה יצורף פרוטוקול הוועד ה  . לענייןוכל היוצא באלה פרטים הצריכים ) ממכרז
 ;המכרזיםפי דיני -המשרדית אשר אישרה את ההתקשרות על

 כי הוא מעכב את העסקת היועץ  המשרד הוועדה רשאי להודיע ליועץ המשפטי של ראש )ב(
 כי בנסיבות העניין היא מסו ג   סבראם, המשפטי החיצוני לצורך הבאת העניין בפני הוועדה

 ;ההעסקות הטעונות אישור הוועדה
- טרם אישור העסקת יועץ משפטי חיצוני עלהוועדה הם המקרים אשר טעונים קבלת אישור אלה )ג(

 :ידי משרד ממשלתי
 הסכום   המשפטי החיצוני עולה עלהיועץ ההתקשרות או ההתקשרויות הכולל עם היקף .1

 ;9.1001' מסהיועץ המשפטי לממשלה שבהנחיות 
 ; או ציבוריתמשפטית הוא בעל רגישות מיוחדת מבחינה הנושא .2
 בשירות הציבורי או בבדיקה המידותטוהר ,  בייעוץ משפטי בנושאים חוקתייםמדובר .3

 ; של טוהר המידותבהקשרשל עובדים או נותני שירותים למשרדי הממשלה פרטנית 
 ; בוועדות בכנסתייצוג .4
 ; שאינו מוגדרלפרויקט וכללית של יועץ חיצוני שכת מתמהעסקה .5
 דין מעל שש שנים בפרויקט אחד או עורכי של אותו יועץ משפטי חיצוני או משרד העסקה .6

 .בפרויקטים דומים של אותו משרד ממשלתי
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40.385 

 עם עורך דין פרטי והיועץ המשפטי יתקשרמשרד ממשלתי לא ,  הטעונים אישור הוועדהבמקרים )א(
 אישור הוועדה להעסקתו של עורך שהתקבלאלא לאחר , של המשרד לא יאשר התקשרות כאמור

יודיע היועץ  ,  לאחר אישור כאמורפרטיעל מסירת ביצוע פעולה משפטית לעורך דין . הדין
 ;הכללי חשב על כך לידווח והלה  המשרדחשבהמשרד להמשפטי של 

ט י  אין בהוראות אלו כדי לגרוע  מן הצורך בקבלת הסמכה או יפוי כוח מאת היועץ המשפ )ב(
 ;לממשלה לצורך ייצוג המשרד בפני בית המשפט או בפני גוף מעין משפטי

 .ידי יועץ משפטי חיצוני-הוראות אלו חלות על כל התקשרות לביצוע עבודה על, למען הסר ספק )ג(
 )20/שע(
 
 בעניין הוראות תיאום מול נציבות שירות המדינה בהליכי חקיקה הכוללים - 40.39

 מינויים בשירות המדינה
 

40.391 
הכוללת קביעה ,  ממשלתיות ובהצעות החלטת ממשלהחוק משפטיים העוסקים בהכנת הצעות יועצים

מדינה או שכוללות התייחסות  בניהול כוח אדם בשירות האואו הוראה שעניינה במינוי עובדים 
 :מ"יפעלו בהתאם להנחיות הר, או מקצתם,  על נושאים אלהלהשפיעלנושאים אשר יש בה כדי 

לצורך קבלת ,  ההצעות בפני הלשכה המשפטית של נציבות שירות המדינהעיקרי את להביא )א(
ה  גיבוש טיוטת תזכיר החוק או הצעת מחליטים וזמן סביר לפני הגשתבשלבעוד , עמדתה

 ;הממשלהלמזכירות 
 ההצעה על השפעת" נציבות שירות המדינה בהצעת המחליטים תחת העמודה עמדת את לציין )ב(

 ;" אדםכוחמצבת 
יש לקיים התייעצות משותפת עם הלשכה המשפטית של ,  של מחלוקתמקרה הצורך ובכל במידת )ג(

 .במשרד המשפטים) ייעוץ( אצל מחלקת ייעוץ וחקיקה המדינהנציבות שירות 
 )7/עה(
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  טרם הוקצה- 41 פרק
  איסורים וחובות המוטלים על העובדים- 42 פרק

 פרקים אלה מובאת רשימת האיסורים בשני
,  תקנות, פי חוקים-המוטלים על העובדים על

האיסורים  . רותהסכמי עבודה והוראות אח
סיוג  , מילוי הוראות ותפקידים: והחובות הם

עבודה נוספת  , עבודה פרטית, פעילות מפלגתית
פרסום ברבים , מסירת ידיעות, ופרקטיקה פרטית
מתנות , פרסים, סמכותחריגה מ, ופרסום ספרים
התרמות גביית כספים ומתן  , וטובות הנאה

שימוש ברכוש של , פעילות עסקית, חסות
ייצוג המשרד בפני , לארץ-יציאה לחוץ, המדינה

איסור התנכלות , הטרדה מינית, ועדות הכנסת
הגבלות לאחר , לעובדים חושפי שחיתויות

 .פרישה ומתן הגנה משפטית לעובדי המדינה
  

  הוראות כלליות- 42.1
 

/  כללי - איסורים וחובות 42.12/  חלות 42.11
 פיתוי וסיוע,  איסור שידול42.13

 
  חלות- 42.11

 
42.111 

 .אלא אם נאמר דבר אחר לעניין מסוים,  חלות על כל סוגי העובדים בשירות43 - 42הוראות הפרקים 
 

  כללי- איסורים וחובות - 42.12
 

42.121 
 והחוב ו ת האיסורים והחובות המובאים בפרקים אלה אינם מהווים רשימה מלאה של האיסורים

אף אם המעשה או המחדל שעשה  , אפשר לנקוט אמצעי משמעת נגד עובד. המוטלים על העובדים
בתנאי שהמעשה או המחדל הם בגדר  , ר אינו דן בהם במפורש"מהווים הפרת איסור או חובה שהתקשי

 .40.211הגדרת עבירות המשמעת המפורטות בפסקה 
 

42.122 
,  בשל הפרת איסור או חובה שלא צוינו במפורש בפרקים אלה, עובד לפני בית הדין למשמעתהובא 

 ןידו,  רק לאחר שהחליט על כך בחיוב;יקבע בית הדין אם חל האיסור או החובה האמורים על העובד
 .בהאשמה נגד העובד

 )12/עג(
 

 פיתוי וסיוע,  איסור שידול- 42.13
 

42.131 
 .לא יפתה ולא יסייע לעובד אחר לעבור עבירת משמעת, עובד לא ישדל
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  מילוי הוראות ותפקידים- 42.2
 

 סדרי  42.22/  מילוי הוראות ותפקידים 42.21
/  ישות בענייני עבודה  פג42.23/ עבודה תקינים 

 מילוי תפקידים  42.25/  לבישת מדים 42.24
 42.27/  עבודה בשעות נוספות 42.26/ זמני 

 איסור 42.28/ או מכתב הערכה /מתן המלצה ו
 שאלות על השתייכות מפלגתית

 
  מילוי הוראות ותפקידים- 42.21

 
42.211 

-הוראה שניתנה לו כדין וכל הוראה שניתנה עלבמילוי תפקידיו חייב עובד לקיים כל נוהל שנקבע וכל 
בין אם התפקיד הוא קבוע ובין אם הוא , ידי מי שהוסמך לכך או שהיא נובעת מהתפקיד המוגדר שלו

 .זמני
 

42.212 
בכל הודעה של נציבות שירות המדינה וכל הוראה  , ר"עובד חייב למלא כל הוראה אשר נקבעה בתקשי

 .י שמוסמך לכךידי מ-כללית אחרת שניתנה על
 

42.213 
בחריצות ולפ י  , בנאמנות, עובד חייב למלא את עבודתו ואת התפקידים המוטלים עליו ללא השהייה

 .והוא חייב בעבודתו במשמעת ובדייקנות, מיטב יכולתו
 

  סדרי עבודה תקינים- 42.22
 

42.221 
, המנהל הכללי,  לרבות שר המשרד,במילוי תפקידיו חייב כל עובד לקבל את מרותו של כל ממונה עליו

 .האחראי וכל אדם אחר המוסמך לכך
 

42.222 
להימנע מכל הפרעה בעבודה , הסדר והניקיון במקום עבודתו, עובד חייב להקפיד על שמירת השקט

בין בזמן עבודתו , התנהגותו והופעתו של עובד. ומהתעסקות בעניינים שאינם קשורים בביצוע עבודתו
על התנהגות בעת קבלת (צריכה להיות הולמת את תפקידיו ואת מעמדו כעובד , ן עבודתוובין שלא בזמ

 ).61.16 ראה סעיף -קהל 
 

42.223 
ולא יעזוב את מקום עבודתו לפני תום השעה שנקבעה , עובד חייב לשמור על דיוק בהופעה לעבודה

 .עליואלא אם קיבל רשות מהממונה , לסיום העבודה
רק אם מילא אחר , עובד רשאי לעזוב את מקום עבודתו בתוך שעות עבודתו רק לצורך ביצוע העבודה

 .ההוראות וההסדרים שנקבעו במשרד בקשר לכך
 

42.224 
 .כלפי העובדים הכפופים לו וכלפי יתר חבריו לעבודה, עובד חייב לנהוג בנימוס כלפי הממונים עליו

 
42.225 

 .ר על בטיחות וגיהות ולהקפיד במילוי כל ההוראות הנוגעות לכךעובד חייב לשמו
 

42.226 
או שאיננו מקיים הוראות או נוהל , אשר איננו מבצע את עבודתו בצורה המניחה את הדעת, עובד

)  45.2ראה פרק משנה (חייב הממונה על אותו עובד להעיר לו על כך , שעליהם ניתנה לו הודעה כדין
-ו  93.321ות אראה גם פסק(במקרה הצורך יודיע על כך לאחראי . ולנקוט בצעדים לתיקון המצב

 ).)ז(-)ה(93.332
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  פגישות בענייני עבודה- 42.23

 
42.231 

עובד  אם של ה, יתקיימו במשרד או במקום העבודה, עם עובדים או עם קהל, פגישות בענייני עבודה
על עובד להימנע ככל  . הכול לפי העניין ולפי צורכי העבודה, עצמו או של הפונים שאתם הוא נפגש
בבתי מלון ובמקומות ציבוריים אחרים בהם , בבתי קפה, האפשר מלקיים פגישות אלו במסעדות

אסור לקבל הזמנה לארוחה במקומות אלה על חשבון המזמין אלא באישור מפורש  . מוגשות ארוחות
 .של המנהל הכללי של המשרד

 
42.232 

 . אינן חלות על מנהל כללי של משרד ועל עובד במעמד של מנהל כללי42.231הוראות פסקה 
 

42.233 
בעניין איסור קבלת  (42.731 ובפסקה 42.72 אינן גורעות מן האמור בסעיף 42.231הוראות פסקה 
 ).טובות הנאה

 
  לבישת מדים- 42.24

 
42.241 
ראה גם סעיף  . (ישתמש בהם רק לצורכי העבודה שלשם ביצועה ניתנו לו המדים, המקבל מדים, עובד

28.43.( 
 

42.242 
ל התנהגות ההולמת עובד המדינה יתנהג באדיבות יקפיד העובד במיוחד ע, בעת לבישת המדים

 .ובנימוס אל הקהל ולא ינצל את לבישת המדים לאיזו מטרה החורגת מן השירות
 

  מילוי תפקידים זמני- 42.25
 

42.251 
הן בדרך  , אף אם אינם בתחום פעולתו הרגילה, ממונה על עובד רשאי להטיל עליו תפקידים זמניים

הן בדרך של הטלת תפקידים נוספים על תפקידיו הרגילים והן בדרך , חרתהעברת העובד למשרה א
 ).18.2ראה פרק משנה (מינוי בפועל 

 
42.252 

כל עוד אין בהטלת התפקידים משום  , 42.251עובד חייב למלא כל תפקיד שהוטל עליו לפי פסקה 
 -בתנאי שהטלת תפקיד זמני על עובד לתקופה ארוכה משישה חודשים ,  יכולתופגיעה בו ואין הם מעל

,  מילוי כל תפקיד שהוא בתחום האחריות הכוללת של עובד במילוי תפקידו. הסכמתו  טעונהתהייה
 .משום פגיעה בעובד, בשום מקרה,  אין בו-ביחידה בה הוא מועסק 

 
42.253 

יש משום פגיעה בו או כי הוא מעל , 42.251לפי פסקה , וסבור עובד כי בתפקיד הזמני שהוטל עלי
, רשאי העובד לבקש את התערבות ועד העובדים, ואין הממונה על העובד מקבל את טענתו, יכולתו

אך אין בכך כדי , והוועד רשאי לבקש התערבות הוועד המקומי או המחוזי של הסתדרות עובדי המדינה
 .העובד מחובת מילוי התפקיד הזמנילפטור את 

 
42.254 

בעקבות , 06.22בהתאם לסעיף , הכריז ועד מקומי או מחוזי של הסתדרות עובדי המדינה על סכסוך
רשאי העובד להפסיק את מילוי התפקיד הזמני עד למתן החל טת  , 42.254טענת עובד לפי פסקה 

הכל לפי המועד , )06.225ראה פסקה (רבי לדיוניה מוועדה הפריטטית או כל עוד לא עבר הזמן הה
 .המוקדם יותר

 
  עבודה בשעות נוספות- 42.26

 
42.261 

,  חייב הוא לעשות כן, ידי הממונה עליו לעבוד שעות נוספות בהתאם לצורכי העבודה-נדרש עובד על
ראה (המתקבלות על דעת הממונה שבגללן אין העובד יכול להיענות , ימות סיבות אישיותאלא אם קי

 ).27.121גם פסקה 
 

42.231 - 42.261
 העובדים איסורים וחובות המוטלים על - 42פרק 
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 או מכתב הערכה/ מתן המלצה ו- 42.27

 
42.271 

או מכתב הערכה המפרט את  /לתת לעובד העוזב את השירות מכתב המלצה ו, ממונה של עובד רשאי
את כושר , והמעריך את פעולתו בשירות המדינה,  אשר העובד מילא בתקופת שירותוהתפקידים
 . את אופיו ואת התנהגותו, עבודתו

 
42.272 

 ומעלה בדירוג המינהלי לרבות דרגה מקבילה בדירוגים 19 עובד שדרגתו - "ממונה "לצורך סעיף זה
 .מצעות עובדים אחריםבין במישרין ובין בא, אשר עובד אחר כפוף לו במדרג, האחרים

 
42.273 

למוסד או לאדם המתכוון להעסיק את  , חוות דעת או פרטים אחרים בנוגע לעובד, מותר לשלוח המלצה
הוראות פסקה זו אינן חלות על מסירת פרטים  .אם העובד בעצמו ביקש זאת או אם הסכים לכך, העובד

 .14.13וראות סעיף בהתאם לה, ל"למשרד ממשלתי אחר המתכוון להעסיק עובד כנ
 

42.274 
יקפיד על חוות דעת אמיתית וכנה , או מכתב הערכה לעובד/הממונה כאמור הנותן את מכתב ההמלצה ו

 .יחידת הסמך/ אשר תשקף בצורה נכונה את תפקודו של העובד במשרד 
 )9/סב(
 

  איסור שאלות על השתייכות מפלגתית- 42.28
 

42.281 
, פה אדם או גוף כלשהו על השתייכותו המפלגתית-מוסד ממשלתי אינו רשאי לשאול בכתב או בעל

 ).12.367ראה גם פסקה (
 

42.271 - 42.281
  איסורים וחובות המוטלים על העובדים- 42פרק 
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  סיוג פעילות מפלגתית- 42.3
 

 פעילות  42.31/  חלות והוראות כלליות 42.30
 פעילות מדינית  42.32/ מדינית ומפלגתית 

/  ים מסוימים של עובדים  סוג-ומפלגתית 
 פעילות הקשורה בבחירות לכנסת  42.33

 הצגת מועמדות 42.34/ ולרשויות המקומיות 
 הצגת 42.35/ לכנסת וחברות בממשלה 

 42.36/ מועמדות למועצה של רשות מקומית 
 בחירות 42.37/ '' בית-חוג''פעילות ב

 42.38/ להסתדרות העובדים הכללית החדשה 
י ציבור לצורך תעמולת איסור שימוש בכספ

 42.39/ בחירות לכנסת ולרשויות המקומיות 
 איסור השתתפות בגוף בוחר

 
  חלות והוראות כלליות- 42.30

 
42.301 

סיוג פעילות מפלגתית ומגבי ת (חוק שירות המדינה על , ברובן, הוראות פרק משנה זה מבוססות
חלק מהוראות  .  ועל חוקים אחרים הנוגעים לבחירות לכנסת ולרשויות מקומיות1959-ט"התשי, )כספים

וחלק מההוראות נוגע אך ורק , דרגתם ותפקידם אשר יהיו, יהיו דירוגם, אלו נוגע לכלל עובדי המדינה
 .םבדירוג מסוים או בתפקיד מסוי, לעובדים בדרגה מסוימת

בנק  ושירות התעסוקה, המוסד לביטוח לאומיההוראות בדבר פעילות מדינית ומפלגתית של עובדי (
 .) אינן מובאות בפרק משנה זהישראל

 
42.302 

אם עבר , על כן. הקפיד במיוחד על מילוין ליש, לאור אופיין של ההוראות הכלולות בפרק משנה זה
בדברים עם נציבות שירות , מיד וללא כל דיחוי, על האחראי לבוא, עובד על הוראה מהוראות אלה

 .המדינה בעניין ההליכים המשמעתיים שיש לנקוט נגד אותו עובד
 

 ות מדינית ומפלגתית פעיל- 42.31
 

42.310 
 .בכל הדרגות ובכל התפקידים, הוראות סעיף זה חלות על כל סוגי העובדים בשירות

 
42.311 

הרצאה , אסיפה, בשעות העבודה או לאחריהן, במוסד או במתקן ממשלתי, לא ייערכו במשרד ממשלתי
 .ו בעלת אופי מפלגתיא, או על בסיס של השתייכות מפלגתית, או פעילות דומה מטעם מפלגה

 
42.312 

 .לא יארגן עובד הפגנה או תהלוכה בעלת אופי מדיני
 )4'  ס, 1959-ט"הת שי, )סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים(חוק שירות המדינה (
 

42.313 
שכנוע אדם : כגון, וק בשעות העבודה בפעילות מטעם מפלגה או למען מפלגהעובד המדינה לא יעס

או , או הפצת הזמנות לפעילות מפלגתית, או עריכת מפקד של חברי מפלגה, להצטרף כחבר למפלגה
 .תליית מודעות מטעם מפלגה במשרד וכדומה

 
42.314 

המוסד או המתקן  ,  בין כתלי המשרד42.313עובד המדינה לא יעסוק בפעילויות הנזכרות בפסקה 
 .גם לאחר שעות העבודה, הממשלתי

 
42.315 

עובד המדינה אינו רשאי להשתמש ברכוש ובשירותים המשרדיים לפעילות מטעם מפלגה או למען 
 .מפלגה

 

42.301 - 42.315
 סורים וחובות המוטלים על העובדים אי- 42פרק 
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42.316 
אם מצורף לו תוא ר  , לפרסום שמו מטעם מפלגה, פה או בכתב-בעל, יתן את הסכמתויעובד המדינה לא 

 .תפקידו בשירות המדינה
 

  סוגים מסוימים של עובדים- פעילות מדינית ומפלגתית - 42.32
 

42.321 
 : 42.537 -   ו42.536 ותאובפסק, 42.322על העובדים הבאים חלים האיסורים המפורטים  בפסקה 

 ;עובדי המדינה שדרגתם  היא א חת מארבע הדרגות העליונ ות ש ל דירוג  המינהלי )א(
 :עובדים בדירוגים המקצועיים כדלקמן )ב(

עובדי המדינה בדרגה מקצועית שמשכורתם  היסודית ההתחלתית איננה נמ וכה מן המשכו רת    .1
 –להלן  (י השלישית שמתחת לדרגה העליונה של הדירו ג המינהל היסודית ההתחלתית של הדרג ה

 ; )"דרגה  מקבילה"
אם לתפקידם  , מדינה מהדרגה שלישי ת שמתחת לדרגה העליונה ש ל הדירוג המינ הליהעובדי  .2

 .נקבע מתח הדרגות הכולל  את ה דרגה ה שלישית  האמורה או  דר ג ה מקבילה
 ; וכל נ ושאי  משרה שיפוטית אחרת, חברי בתי דין ד תיים, דיינים, שופטים )ג(
 ; כ רם או  חלק משכרם משתלם מאו צר המדינהה ני דת ות אחרות  ששורבנים וכ )ד(
 ;חיפוש או   מעצר, פקחים וכל נו שאי משרה שיש  עמה סמכות חקירה, סוה רים, שוטרים )ה(
 ; או   סמכות להמליץ על הענקתם,נושאי משרה  שי ש עמה סמכות להעניק רשיונות  או הית רים )ו(
 ;עובדי שירות ה תעסוקה )ז(
 ;עובדי סעד )ח(
 ;עובדי השירות  המשפטי )ט(
 ;קציני המחוז )י(
 ;ידי שומהפק )יא(
 ;פקידי גבייה )יב(
 ;עובדים שהורשו  לעשות עסקות  מטעם המדינה )יג(
 ;  או  להמליץ על קבלת עובדים כאמור,עובדים שבסמכותם לקבל עובדים לשירות  המדינה )יד(
 ;מנהלי עבודה )טו(
 ;פקידים העוסקים במתן שיכון  מטעם המדינה )טז(
 .אחיות ציבוריות )יז(
סיוג פעילות מפלגתית  (בחוק שירות המדינה ים המנויים הודעה על סוגים של עובדי המדינה שעליהם יחולו האיסור(

  )938' עמ,  ז''התשל ,  2301פ ''י; 1792'  עמ,  ט' 'התש כ, 1536פ ''י (1959-ט ' 'התשי,  )ומגבית כספים
 

42.322 
 :42.321המפורטים בפסקה ואלה האיסורים  החלים על העובדים 

 ;איסור להיות חברים בהנהלה הפ עילה של מפלגה או של  ג וף מדיני )א(
 ; לשבת בשולחן  הנשיאות של  אסיפה כאמור ולנא ום בה,  איסור לאר גן אס יפה פומבית בעלת אופי מדיני )ב(
 ;איסור להשתתף  בהפגנה או בתה לוכה בעלות או פי מדיני )ג(
לבחירות ל כנסת או למועצה של רש ות מקו מית או  , פה-בכתב או בעל, תעמולה פומביתאיסור להשתתף  ב )ד(

 ;)42.331ראה  גם  פסקה  ( 1954-ד "תשיה, חוק הבחירות לג ופים ציבורייםלבחירות שעליהן חל 
השתתף באסיפות פומביות של מפלגות או של גופים מדיניים כדי לתת הרצאות על איזה  איסור ל )ה(

כיוון שעצם הופעתו של העובד מעל במה מפלגתית עלול ליצור רושם של זיקה  , נושא שהוא
 .מפלגתית

 ).42.536 ראה פסקה -על איסור פרסום ביקורת (
 )1' ס, ל"החוק הנ(
 

  פעילות הקשורה בבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות- 42.33
 

42.331 
לבחירות , פה-בכתב או בעל, אסור להשתתף בתעמולה פומבית , 42.321ם בפסקה יהמנוי, לעובדים

 ).42.322 ראה פסקה(ה של רשות מקומית לכנסת או למועצ
בין במשכורת ובין ש לא  , אף על עובד הנמצא בחופשה, ככל ית ר הורא ות פרק  משנה זה, הוראות פסקה ז ו חלות

ששמו נכלל  באחת מרשימות המועמדים לכנסת ו שירותו  הופסק בהתאם להוראו ת  , אך  על עובד. במשכורת
 .לא חל האיסור  להשתתף בתעמולת בחירות לכנ סת לפי האמור  לעיל, 42.345פסקה 

 )1' ס, ל"החוק הנ(

42.316 - 42.331
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42.332 
, גע עם קהלשהוא בעל סמכות מינהלית או תפקיד שכרוך בו מ, ללא הבדל דרגה, אסור לכל עובד )א(

 ; הארץבכל אזורי, בין אם היא ברבים ובין אם אינה כזאת, לקחת חלק בתעמולת בחירות לכנסת
לרשויות , אם ברבים ואם לא ברבים, לקחת חלק בתעמולת בחירות, כן אסור לעובד כאמור )ב(

 ;מקומיות בתחום הרשות המקומית שבה מתקיימות הבחירות
חל האיסור האמור ,  שבו מתקיימות הבחירות לכנסתמתקיימות הבחירות לרשות המקומית ביום )ג(

 ;על תעמולת בחירות לכל רשות מקומית
שיש עמה הכוח להכריע  , אם לפי דין ואם לא לפי דין,  כל סמכות-בפסקה זו " סמכות מינהלית" )ד(

פי דין -ובכלל זאת סמכותם של הממונים על בעלי סמכויות על, הכרעות כלפי אנשים מן הציבור
 . עובדים לנקוט צעדים שאינם מעוגנים בחוק כללוסמכותם של

-ה " הת שכ,)בחירות(רשויות  המקומיות חוק ה; ) )א(130' ס , 1969-ט "הת שכ, ]נוסח מ שול ב[, חוק הבחירות לכ נסת(
 ))ב( , )א(75' ס , 1965

 

  
 

42.333 
בין , תעמולת בחירות לכנסת ולרשויות המקומיות באיזו צורה שהיא בתוך מוסדות ממשלתיים אסורה

 .ידי אנשים או מוסדות אחרים-ידי עובדים ובין על-על
 

  הצגת מועמדות לכנסת וחברות בממשלה- 42.34
 

42.341 
או עובד בדרגה נמוכה  , עובד המדינה שדרגתו היא אחת מארבע הדרגות העליונות בכל סולם דירוג

אם לתפקידו נקבע מתח דרגות הכולל את , מהדרגה השלישית שמתחת לדרגה העליונה בכל דירוג
 100זולת אם חדל להיות עובד המדינה לפחות ,  לא יהיה מועמד לכנסת-הדרגה השלישית האמורה 

 .פני יום הבחירותימים ל
 )56'  ס, 1969-ט "הת שכ, ]נוסח משולב[חוק  הבחירות לכנסת ; )8(7' ס, הכנסת: חוק יסוד(
 )32/נב(
 

42.342 
ואשר שמו נכלל , כדי להציע את מועמדותו לכנסת, 42.341אשר התפטר מהשירות לפי פסקה  עובד

 .זכאי לפיצויי פיטורים, למעשה באחת מרשימות המועמדים שהוגשו
 

42.343 
 שעה שהוא מכהן במשרה המונעת ממנו מלהיות מועמד לכנסת בטרם התפ טר  ,עובד שנהיה לשר

 .נפסקת כהונתו באותה משרה עם היותו לשר, )42.341ראה פסקה (מהשירות 
 )) ב(5' ס,  הממשלה: חוק יסוד(
 

42.344 
יכול , ושלא נבחר כחבר הכנסת, אדם ששמו נכלל באחת מרשימות המועמדים אשר זכתה לייצוג בכנסת

רק אם התפטר , 42.341להציג את מועמדותו למשרה פנויה בשירות המדינה שדרגתה כאמור בפסקה 
 .מרשימת המועמדים

 )32/נב(
 

42.345 
 ושמו נכלל באחת מרשימות 42.341עובד שאינו נמנה עם סוגי העובדים הנזכרים בפסקה  )א(

תקופת . יופסק שירותו מיום הגשת רשימות המועמדים ועד יום הבחירות, המועמדים לכנסת
, אם העובד ביקש זאת, או, תיחשב כתקופת חופשה ללא משכורת, כאמור לעיל, דההפסקת העבו

 ;אם חופשה זו מגיעה לו, תיחשב כחופשת מנוחה
יחדל לשרת כעובד , ובחר לכהן בתפקיד זה) או כשר בממשלה/ו(אם נבחר לכהן כחבר כנסת  )ב(

לעניין ( ין המדינהמעסיק בינו לב-המדינה ממועד בחירתו לכנסת וינותקו ממועד זה יחסי עובד
 ).42.331 ראה פסקה -ידי עובד כזה -תעמולת בחירות על

 ))ב(56 ' ס1969-ט " תשכה, ]נוסח משול ב[חוק הבחירות לכנסת ולראש הממ שלה (
 )4.10.2000 מיום  2445 החלטת ממ שלה  מספר -ד עניינים של ש רים וסגני שרים כללים למניעת ניגו(
 )13/שע(

 
42.346 

 וששמו נכלל באחת מרשימות המועמדים ,42.341עובד שאינו נמנה עם סוגי העובדים הנזכרים בפסקה 
מדף (ימסור על כך מיד למנהל היחידה אשר יודיע על כך בטופס הודעה על שינויים אישיים , לכנסת
  .ויציין בטופס אם החופשה היא ללא משכורת) 2717
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42.347 

אך הוא רשאי לשמש  , לא ישמש עובד חבר או ממלא מקום של חבר בוועדת הבחירות המרכזית לכנסת
 .חבר או ממלא מקום של חבר בוועדת בחירות אזורית או בוועדת קלפי

 ))ו(16' ס, ל"החוק הנ(
 

  הצגת מועמדות למועצה של רשות מקומית- 42.35
 

42.350 
 המציג את מועמדותו לראשות רשות  , או דרגה בשירות המדינהמעמדכל עובד ללא הבדל  )א(

 בציון תפקידו  ,חייב להודיע על כך לאחראי במשרדו,  מקומיתרשותמקומית או למועצה של 
 ;מועמדותומיד עם הצגת , ודרגתו

תיאור התפקיד ,  של העובדהאישייםפרטיו  תוך ציון, פטי של המשרד יפנה ליועץ המשהאחראי )ב(
 את מועמדותו והתייחסותו האם לדעתו הציגלאיזו רשות מקומית , מהות עבודתו בפועל, המדויק

 ;42.351 המנויים בפסקה התפקידיםתפקידיו של אותו עובד כלולים ברשימת 
ויודיע לאחראי , 42.35 סעיף להוראות המשפטי של המשרד יבחן כל בקשה בנדון ביחס היועץ )ג(

 עליו להתפטר או לצאת לחופשה ללא  ואם, האם רשאי אותו עובד להגיש את מועמדותו כאמור
משרד  שירות המדינה ונציבותב המשפטייועץ ניתן להתייעץ עם ה, במקרה של ספק. משכורת
 ;המשפטים

ינהלי או  ומעלה בדירוג המ21-23שמתח הדרגות הצמוד לתקן משרתו הוא  של עובד בקשה )ד(
נציבות שירות ב המשפטי היועץתועבר לבחינת , בדרגות המקבילות בדירוגים המקצועיים

 דעת היועץ המשפטי של המשרד חוותוכן , לעיל) ב(בצירוף המסמכים הנדרשים בנסמן , המדינה
 ;לעיל) ג(כאמור בנסמן 

י של המשרד  המשפטיועץ של ההדעת האחראי להודיע ללא דיחוי לעובד את מסקנות חוות על )ה(
האחראי יעביר העתק מהודעה זו . הענייןלפי , או היועץ המשפטי של נציבות שירות המדינה

 ; המדינהשירות במשרד הפנים ולנציבות מפקח הארצי על הבחירותל
42.415 הקבועים בפסקאות לסייגים של רשות מקומית יהיה בכפוף  כהונה במועצהאישור )ו(

 ).א(42.421-ו) ג)(ב)(א(
  )19/עג(

 
42.351 

למע ט  , העובדים המנויים להלן אינם רשאים להציע את מועמדותם בבחירות לרשות מקומית )א(
 :מועצה אזורית

 ;חיפוש או  מעצר, מהן סמכות חקירהיפקחים ונושאי  משרות שיש  ע .1
להעניק רשיונות  או   ,   בתחום ה ר שות המקומית  הנוגעת בדבר, מהן סמכותי ענושאי מש רות  שיש .2

בין שהסמכות  מוגבלת לא ותה  רש ות מקומית  בלבד ובין שאינ ה , היתרים או  להמליץ על הענקתם
 ; מוגבלת כך

לקבל לעבודה או  ,  בתחום הר שות המקומית הנוגעת בדבר, מהן סמכותינושאי משרו ת  שיש ע .3
 ; מכות  מוגבלת לתחום  אותה ר שות מקו מית ובין שאינה  מוגבלת כךבין שהס, להפנות לעבודה

בדרך כלל או  בתחומי הרשות המק ומית הנוגעת ב דבר  , שתפקידם הוא לתת סעד, עובדי סעד .4
 ;או להמליץ על מתן סעד בדרך כלל או  בתחומים האמורים, בלבד

 ;נו געת בדברשמקום עבודתם הוא בתחום הר שו ת המקומית ה, פקידי שומה וכן  פקידי גבייה .5
שמקום עבודתם הוא בתחום , מנהלי עבודה בעבודות ציבוריות היזומות בידי הממשלה .6

 ;הרשות המקומית הנוגעת בדבר
פקידים שבסמכותם לתת שיכון או שתפקידם הוא להמליץ על מתן שיכון או לבחור  .7

 .מועמדים לקבלת שיכון
 ;ההגבלות האמורות חלות גם על מועמד לראש רשות מקומית )ב(

הרשויות המקומיות   חוק;  והתוספת2' ס, 1963-ד "תשכה, )הגבלת הזכות להיבחר(, חוק הרשויות המקומיות(
 ))ב(4  'ס, 1975-ה "תש לה, )גניו וכהונתםבחירת ראש רשו ת ס(

מועצות  (צו המוע צות המקומיות ל1בנוגע להגשת מועמדות למועצה אזורית כאמור בסעיף  )ג(
 זכאי להיכלל ברשימת מועמדים באזור  יהיה, עובד המדינה במשכורת, 1958-ח"התשי, )אזוריות

ולהיבחר כחבר מועצה אך ורק אם עבודתו אינה קשורה בענייני המינהל המחוזי או בשלטון  
ואין היא עלולה להביא לידי סתירה או אי התאמה בין תפקידו בשירות המדינה ובין , המקומי

 ;תפקידיו כחבר מועצה
 ))5)(א(19  'ס, 1958-ח'' התשי, )מועצות אזוריות (צו המועצות המ קומיות(
 )25/סב(
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מועצות  (צו המועצות המקומיות ל1בנוגע להגשת מועמדות לוועד מקומי כאמור בסעיף  )ד(
יהיה זכאי להיכלל ברשימת מועמדים בישוב  , עובד המדינה במשכורת, 1958-ח"התשי, )אזוריות

אך ורק אם עבודתו אינה קשורה בענייני המינהל המחוזי או בשלטון  , ולהיבחר כחבר ועד מקומי
מה בין תפקידו בשירות המדינה ובין ואין היא עלולה להביא לידי סתירה או אי התא, המקומי

 .תפקידיו כחבר ועד מקומי
 ) 99' ס, )5)(א(19  'ס, 1958-ח'' התשי, )מועצות אזוריות (צו המועצות המ קומיות(
 )15/עא(

 

     
 

42.352 
דותו למועצה של רשות מהמבקש להציג את מוע, 42.351עובד הנמנה עם העובדים הנקובים בפסקה 

בתום  ( בעוד מועד כדי שתוקף ההתפטרות חייב להתפטר מן השירות ולהגיש את התפטרותו, מקומית
 .יהיה לפני יום הגשת רשימות המועמדים לאישור) תקופת ההודעה המוקדמת

 
42.353 

 בזמן 42.351שהתקבל לשירות במשרה מן המשרות המנויות בפסקה , חבר מועצה של רשות מקומית
 .דל לכהן כחבר המועצהיח, כהונתו כחבר המועצה של הרשות המקומית

 ) והתוספת3' ס, ל"החוק הנ(
 

42.354 
פסול לכהן כחבר במועצה של רשות מקומית אם ,  אינן חלות עליו42.351עובד אשר הוראות פסקה 
 : ואם,הוא עובד המדינה בשכר

 או; עבודתו קשורה בענייני המינהל המחוזי או השלטון המקומי )א(
עבודתו עלולה להביא לידי סתירה או אי התאמה בין תפקידיו בשירות לבין תפקידיו במועצת  )ב(

 .הרשות המקומית
 עובר  -למרות שהוא פסול לכך בגלל האמור לעיל , המכהן כחבר מועצה של רשות מקומיתעובד 

 .עבירה פלילית
צו המועצות ה מ קומיות ;   101' ס , 1950-א ' ' התשי, ) א(צו המועצו ת המקומיות ; 120'   ס,  )נוסח חדש(פקודת העיריות  (
 )11'ס, 1958-ח ''התשי , )מועצות אזוריות(צו המועצות המקומיו ת ; 5' ס, 1953-ג ' 'התשי,)ב(
 

42.355 
יוכל לכהן , 42.354פי הוראות פסקה - פסול מלכהן בה עלוהוא, נבחר עובד למועצה של רשות מקומית

- או אם אושרה לו חופשה ללא משכורת לפי הוראות פרק,כחבר במועצה רק אם התפטר מן השירות
 .33.4משנה 

 
42.356 

המתפטר מהשירות עקב הכללת שמו באחת , 42.351עובד הנמנה עם העובדים הנקובים בפסקה 
וכן עובד המתפטר מהשירות כדי לא להיות פסול  , מרשימות המועמדים למועצה של רשות מקומית

ראה פסקה  (זכאי לפיצויי פיטורים , 42.354כאמור בפסקה , לשמש כחבר במועצה של רשות מקומית
83.311.( 

 
42.357 

ושמו נכלל ברשימת מועמדים לבחירות לרשו ת  ,  אינן חלות עליו42.351עובד אשר הוראות פסקה 
, תקופת הפסקת העבודה האמורה. יופסק שירותו מיום הגשת רשימת המועמדים ועד הבחירות, מקומית

אם חופשה זו , כחופשת מנוחה, קש זאת העובדאם בי, או; תיחשב כתקופת חופשה ללא משכורת
 .מגיעה לו

 ) ב42'  ס, 1965-ה '' התשכ , )בחירות(חוק הרשויות המקומיות (
 

42.358 
,  ו נכלל ברשימת מועמדים לרשות מקומיתושמ,  אינן חלות עליו42.351עובד אשר הוראות פסקה 
 ויציין ,)2717מדף ( אישיים ם והוא יודיע על כך בטופס הודעה על שינויי,ימסור על כך למנהל היחידה

 .ה ללא משכורתבטופס את התקופה הנזקפת לחשבון חופשת מנוחה ואת התקופה שהיא חופש
 

42.359 
ר או כחבר בוועדת קלפי בבחירות לרשויות המקומיות וכן רשאי הוא לכהן  "עובד רשאי לכהן כיו

 .כמזכיר הוועדה
 
 

15.8.2011
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 ''בית-חוג'' פעילות ב- 42.36
 

42.361 
ור אס, שהוא בעל סמכות מינהלית או בעל תפקיד שכרוך בו מגע עם קהל, על עובד בכל דרגה שהיא

 .כאמור" חוג בית"או לנאום ב, המיועד לתעמולת בחירות לכנסת" חוג בית"לארח 
 

42.362 
אסור , שהוא בעל סמכות מינהלית או בעל תפקיד שכרוך בו מגע עם קהל, על עובד בכל דרגה שהיא

 מתקיים בתחום הרשות "חוג הבית"אם , המיועד לתעמולת בחירות לרשות מקומית" חוג בית"לארח 
מתקיימות הבחירות לרשות המקומית ביום שמתקיימות הבחירו ת  . ומית בה מתקיימות הבחירותהמק
 .חל האיסור האמור על חוגי בית המתקיימים בכל רשות מקומית שהיא, לכנסת

 
42.363 

בחירות המיועד לתעמולה פומבית ל" חוג בית" אסור לארח 42.321על העובדים המנויים בפסקה 
תיראה  " חוג בית"תעמולת בחירות במסגרת . כאמור" חוג בית"או לנאום ב,לכנסת או לרשות מקומית

 :אם לדוגמה התקיים אחד מאלה, כפומבית
בין א ם  , שבהן נכתב שמו של העובד כמארח או כנואם, הזמנות בכתב" חוג הבית"נשלחו ל )א(

 ; ובין אם לאו"חוג הבית"קיים בפועל בין אם הת, נמענה ההזמנה לאנשים מסוימים ובין אם לאו
תהיה , )כגון עובדי משרד אחד(אפילו לציבור מסוים , בעקבות הזמנה לציבור" חוג בית"התקיים  )ב(

 ;אשר תהיה צורת ההזמנה ויהיה אשר יהיה הפרסום אשר ניתן לה
ח על הדברים המושמעים  "שבאו למקום כדי לתת דו, נוכחים כתבים או מקליטים" חוג בית"ב )ג(

 ;וב
חוג "למשל אם , שגם מי שלא מוזמן עשוי לראות או לשמוע, מתקיים בצורה כזאת" חוג הבית" )ד(

 .מתקיים על כר דשא ליד בית או אם משתמשים בו ברמקול" הבית
 

  בחירות להסתדרות העובדים הכללית החדשה- 42.37
 

42.371 
למועצת הפועלים וכן , "נעמת"ת לוועיד, עובד המדינה רשאי להציג את מועמדותו לוועידת ההסתדרות

למוסדותיה האחרים של ההסתדרות הכללית ואין הוא חייב להתפטר מעבודתו או להפסיק את עבודתו 
 .בשירות המדינה בשל כך

 
42.372 

 של העובדים בארץ ישראל  יחולו על הבחירות להסתדרות הכללית42.332- ו42.322ות אהוראות פסק
 .ולמוסדותיה

 
42.373 

אך הוא  , לא ישמש עובד המדינה חבר או ממלא מקום של חבר בוועדת הבחירות המרכזית להסתדרות
 .רשאי לשמש כחבר או כממלא מקום של חבר בוועדת בחירות אזורית או בוועדת קלפי

 
42.374 

-ידי עובדים ובין על-בין על,  בכל צורה שהיאתעמולת בחירות אסורה בתוך מוסדות ממשלתיים )א(
 ;ידי אנשים או מוסדות אחרים

 ;במתקני הממשלה ובמוסדות השייכים לממשלה, אין לקיים אסיפות בחירות במשרדי הממשלה )ב(
כרוזים ופרסומים אחרים בעלי אופי מדיני או , אין להציג בין כתלי מוסדות המדינה מודעות )ג(

לפיות או כל צורה אחרת היכולה להתפרש כתעמולה מדינית או מפלגתי לרבות הצבת ק
 .מפלגתית

 
42.375 

החדשה של  הכללית  העובדים יחולו על הבחירות להסתדרות42.363- ו42.361ות אהוראות פסק
 .העובדים בארץ ישראל ולמוסדותיה

 
 

15.8.2011 
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  איסור שימוש בכספי ציבור לצורך תעמולת בחירות לכנסת ולרשויות המקומיות- 42.38
 

42.381 
, )1(ות א בפסק כמשמעותו מבוקר  גוף   של  בכספים  בחירות   תעמולת  עם לא ייעשה שימוש בקשר

או של תאגיד , ]נוסח משולב[ 1958-ח"תשיה, חוק מבקר המדינה ל9של סעיף ) 4(- ו )3(, )2(
 .משתתפת בהנהלתו או בהונו, שהממשלה

 )א2'  ס, 1959-ט"הת שי, )דרכי תעמולה(חוק הבחירות (
 

42.382 
 :הם, שעליהם חל האיסור האמור, חוק מבקר המדינה ל9הגופים הנמנים בסעיף 

 ;כל משרד ממשלתי )א(
 ;כל מפעל או מוסד של המדינה )ב(
או המנהל אותו או המפקח עליו מטעם , שלא לפי חוזה ברכוש המדינה, כל אדם או גוף המחזיק )ג(

 ;המדינה
 . רשות מקומיתכל )ד(
 

42.383 
 תעמולת    בדבר שימוש בכספי ציבור לצורך42.382- ו42.381ות אהמפר את האיסור האמור בפסק

 -בחירות 
 ; כקבוע בחוק,עובר עבירה ודינו מאסר שישה חודשים או קנס )א(
 .כנסת רשאי לתת צו המונע את ביצוע העבירה או המשכתהיושב ראש ועדת הבחירות המרכזית ל )ב(

חלה גם על מי , על שימוש בכספי הציבור לצורך תעמולת בחירות, האחריות הפלילית לפי חוק זה
זולת אם , שהחזיק בכספים או בנכס שנעברה בהם עבירה או היה ממונה על החזקתם או שמירתם

 .אמצעים סבירים למניעתםהוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו או שנקט ב
 ) ב17, 17' ס, ל"החוק הנ(
 

  איסור השתתפות בגוף בוחר- 42.39
 

42.390 
 :בסעיף זה

גוף שתפקידו או אחד מתפקידיו לבחור מועמדים לכנסת או לכהונת ראש הממשלה או  
סוכנות   או בבהסתדרות הציונית העולמית,  או לכל תפקיד ברשות מקומית,שר בממשלה

מפלגה  למעט בחירות ישירות שבהן משתתפים כלל החברים של ,  לארץ ישראלהיהודית
 .או גוף מדיני

 )22/נא(

-  "גוף בוחר"

 
 

42.391 
  לא יהיה חבר בגוף, מדינה שדרגתו היא אחת מארבע הדרגות העליונות בכל סולם דירוגהעובד  )א(

בהודעה  , רשאית לקבוע, שפט של הכנסת בהתייעצות עם ועדת החוקה חוק ומ,הממשלה. בוחר
 ;מדינה אשר איסור זה יחול עליהםהסוגים נוספים של עובדי , שתפורסם ברשומות

  )ב(
,  לא ישתתפו בבחירות הנערכות באותו גוף בוחר, שהם חברים בגוף בוחר, מדינההעובדי  .1

אלא אם כן ההצבעה באות ן   , 42.390שבהן בוחרים מועמדים לתפקידים כאמור בפסקה 
 ;בחירות היא הצבעה חשאית

 יחולו  ,לעניין חברות בגוף בוחר שהוא גם הנהלה פעילה של מפלגה או של גוף מדיני .2
 .  ולא יחולו הוראות פסקה זו42.32ההוראות לפי סעיף 

עם  , ו כחבר בגוף הבוחרתיפסק כהונת, מדינההמי שבהיותו חבר בגוף בוחר נתמנה להיות עובד  )ג(
יוכל לשוב ולהיות חבר באותו גוף , מי שהופסקה חברותו בגוף בוחר כאמור בנסמן זה.מינויו
ואם  , לאחר שחלפו ארבע שנים מיום מינויו לעובד המדינה) א(בכפוף להוראות נסמן ,  בוחר

 ;מדינהה ביום שבו הפסיק להיות עובד -הפסיק  להיות עובד המדינה קודם לכן 
 )24/סא(
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 כמשמעות ו   ,"גוף בוחר"הלן פירוט העובדים בדירוגים העיקריים שעליהם נאסר להיות חברים בל )ד(
  ): מרכזי מפלגות ופורומים בעלי פונקציות דומות(בחוק 

 
 ירוגהד          הדרגות             

 המינהלי   ומעלה22
 ר"המח   ומעלה43
 מהנדסים   ומעלה43
 הנדסאים וטכנאים   ומעלה43
 עיתונאים   ומעלה43
 משפטנים   ומעלה4א
 פרקליטים   ומעלה4א
 עובדים סוציאליים ומעלה   ג 
 מ"מ ועמ"בכ   ומעלה4א
 רוקחים   ומעלה4א
 רופאים  ומעלה   9
 ינרייםרופאים וטר  ומעלה   9
 עובדי מחקר  ומעלה  ג 

 אחיות   ומעלה18
 עובדי רנטגן   ומעלה14

 מרפאים בעיסוק  ומעלה   7
 פזיותרפיסטים  ומעלה   7
 רפואיים-פארה  ומעלה   7

 ט"מקצ ומעלה  14
 טחוןיט ב"מקצ   ומעלה14

 
 –דירוג עובדי הוראה 

 .מינהלים ומעלה, אגפים, מפקחים שהם מנהלי מחוזות .1
 :מפקחים שהם .2

 ;)סדרי הפיקוח(לתקנות חינוך ממלכתי ' פועלים מכוח סימן ו )א
 .ממונים באופן ישיר על עבודתם של עובדי הוראה )ב

 .מנהלי בתי ספר. 3         
  משרד ידי נציבות שירות המדינה עם -פי רשימה מפורטת שתיקבע על-כל אלה על         
 .ל" בהתאם לעקרונות הנ, והספורטהתרבות,החינוך

 . דרגתם לעניין החוק היא דרגת התקן הצמודה למשרה -עובדים המועסקים בחוזה בשכר כולל 
 )13/נט(

 לשירות המדינה באחת הדרגות העליונות או עובד מתוך השירות המועלה לדרגה עובד המתקבל )ה(
, )סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים(חוק שירות המדינה פי -כי עלחייב להצהיר , כאמור
נוסח ההצהרה יופק באמצעות  (, כמשמעו בחוק" גוף בוחר" בנאסר עליו להיות, 1959-ט"התשי

עותק מן ההצהרה יתויק בתיקו האישי של העובד ). המערכת הממוכנת של כוח האדם המרכזית
 .                     ועותק אחר בתיקו בנציבות שירות המדינה

 את ,זיתבאמצעות המערכת הממוכנת של כוח האדם המרכ, ח"האחראי יפיק מדי חודש דו )ו(
האחראי ידאג כי עובדים אלה ימלאו את ההצהרה  . אלהרשימת העובדים אשר עלו לדרגות 

במקביל ידווח הממונה על משאבי אנוש . ויעבירם לנציבות שירות המדינה, )ה(בנסמן כמפורט 
 .כאמור ליחידת המחשב בנציבות שירות המדינה כי העובד מילא הצהרה ,במשרד

 
 

D42.391 
  איסורים וחובות המוטלים על העובדים- 42פרק 
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 עבודה נוספת ופרקטיקה פרטית, ת עבודה פרטי- 42.4
 

 42.41/  הוראות כלליות והגדרות 42.40
 42.42/ תנאים וסייגים לעבודה פרטית , היתרים

הגבלת שעות והגבלת השתכרות בהיתר לעבודה 
/  פרטית ועבודה נוספת במסגרת שירות המדינה 

עבודה ,  פרקטיקה פרטית- רופאים 42.43
ן חוות דעת  מת, עבודה בתאגיד בריאות, פרטית

 פרטית של עובד  ה עבוד42.44/ רפואית 
 עבודה 42.45/ המועסק בתנאים מיוחדים 

-פרטית של עובד הנמצא בחופשה ללא
עובד מושעה ועובד שפרש מן  , משכורת

 עבודה פרטית של עובד  42.46/ השירות 
/   חברות בוועדות 42.47/ לארץ -המשרת בחוץ

 , פעולות הדרכה של עובדי המדינה42.48
 היתר  בלת נהלים לק42.49/ הוראה ומחקר 

 לעבודה פרטית וועדה מרכזית
 

  הוראות כלליות והגדרות- 42.40
 

42.401 
 איסור לעבוד עבודה פרטית

 חייב להקדיש את כל  ,עובד המדינה הממלא תפקיד מטעם המדינה ומקבל את שכרו מאוצר המדינה
ובד רשאי לעסוק בכל עבודה פרטית מחוץ  אין ע,לכן .לבו למילוי התפקיד שנתמנה לו תשומת
 .כמפורט להלן בפרק משנה זה,  אלא אם קיבל היתר לכך,לתפקידו

 
42.402 

 :בפרק משנה זה
שמטרתו היא קבלת הכנסה או  או עיסוק בעסק המכניסה שכר כל עבודה 

לרבות כל עבודה , עובד בשירותהמחוץ למסגרת עבודתו של וזאת , רווחים
בין אם הם נעשים באופן זמני , אם הם נעשים דרך קבע  בין,או עיסוק כאמור

למעט רכישת מניות בחברה או חלק ; פעמי-ובין אם נעשים באופן חד
בתנאי שהעובד אינו פעיל באיזה צורה שהיא בניהול החברה או  , בשותפות
 ;השותפות

 

-  "פרטית עבודה"

 ; 42.431ראה פסקה , לעניין פרקטיקה פרטית של רופאים
 
 

-  "פרקטיקה פרטית"
- . 42.433ראה פסקה , לעניין עבודת עובדי המדינה בתאגיד בריאות  עבודת עובדי   "

   מדינה בתאגיד
 "  בריאות

 )2/סז   (
 

42.403 
 ואין הוא רשאי לעסוק בכל צורה שהיא  , גם אם אינה מכניסה שכר,עבודהבכל עובד אינו רשאי לעבוד 

אם יש בכך משום התנגשות אינטרסים עם תפקידו או עם עבודתו בשירות או אם עלול , בשום עסק
 .דינהתכריע נציבות שירות המ, ובמקרה של ספק אם קיימת התנגשות כזו אם לא .להיווצר מצב כזה

 )2/סז(
 

42.404 
 פעילות התנדבותית

ושאינה במסגרת עיסוק בעסק שמטרתו היא  קבלת אין צורך בקבלת היתר לעבודה שאינה מכניסה שכר 
 שות אינטרסים עם תפקידו או ע ם ואין בה ולא עלול להיווצר בה מצב של התנגהכנסה או רווחים 

 כמו כן אין צורך בקבלת היתר להתעסקות ללא שכר בפעולה התנדבותית  . עבודתו של העובד בשירות
  .במגן דוד אדום וכדומה עבודה, כגון שמירה במשמר האזרחי, טחונייבמוסד ציבורי או ב

  ועל 42.421מוגדר בפסקה בתנאי שהעבודה הפרטית אינה עוברת על הגבלת הזמן המותר כ, כל אלה
 .42.415- ו42.414ות אהסייגים שבפסק

 )2/סז(

42.401 - 42.404
  איסורים וחובות המוטלים על העובדים- 42פרק 
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42.405 

חוק שירות המדינ ה ין עבודה פרטית ועבודה נוספת היא עבירה על אי מילוי הוראות פרק משנה זה בעני
 .1963-ג"תשכה, )משמעת(
 

 תנאים וסייגים לעבודה פרטית,  היתרים- 42.41
 

42.411 
יילקחו בחשבון ההיבטים , המדינהבמיוחד לבעלי תפקידים בכירים בשירות , בעת מתן היתר לעבודה פרטית

שיקולים של מעמד העובד ותדמית השירות  ו כן   ,   חברתיות, כג ון  השלכות ציבורי ות,  הנובעים ממתן היתר כזה
 . התנאים והסייגי ם שבפרק משנה זה

 
42.412 
 פרטית לעבודה היתר למתן סמכות

ת הצמוד לתקן  משרתו היא   שדרגת השיא  במתח הדרגו ,אחראי מוסמך לתת היתר לעבודה פרטית לעובד )א(
    ; מקבילות בדירוגים המקצועייםה בדירוג  המינהלי וב דרגות  21עד דרגה 

שדרג ת השיא במתח הדרגו ת   , ל או מנהל  יחידת סמך מוסמך לתת היתר לעבודה פרטית לעובד"מנכ )ב(
   ; בדירוג   המינהלי ובדרגו ת המקבילות בדירוגים המקצועיים22הצמוד לתקן  משרתו היא  עד ד רגה 

שדר גת השיא  במתח הדרגות    הצמוד    ,נציבות שירות ה מדינה מוסמכת לתת היתר לעבו דה פרטית לעובד )ג(
 ;מקבילות בדירוגים המקצועייםהדירוג המינהלי  ובדרגות  ב  ומעלה23 לתקן משרתו הי א

  : להלן סמכויות ה אישור למש רות  בדירוגים המקצועיים השונים )ד(
 

מינהל הסגל הבכיר 
בנציבות שירות 

 נההמדי

מנהל יחידת /ל המשרד"מנכ
 )ח"בי(סמך 

 האחראי

 מתח הדרגות הצמוד לתקן המשרה
 דירוג

 מנהלי )כולל (19-21 20-22  ומעלה 21-23
הנדסאים   , ר"מ ח, מהנדסים )כולל (40-42 41-43  ומעלה 42-44

 טכנאים ועיתונאים
 רופאים )כולל (6-8עד  7-9  ומעלה 8-10

 אחים )כולל (16-18עד  17-19  ומעלה 18-20
 מ ורוקחים"בכ )כולל (4א-2עד א 5א-3א  ומעלה 6א-4א
 עובדים סוציאליים )כולל(א -עד ג 1א-ב  ומעלה 2א-א
פזיותרפיסטים ומרפאים  )כולל (6-7עד  7-8  ומעלה 9

 בעיסוק
 רנטגנאים )כולל (12-14עד   ומעלה 14-15 -
 6א-4א. 1
מועסק  (5א-3א. 2

 )    בחוזה בכירים
 בעלי ח וזים   רשמים. 3

 בכירים

 משפטנים ופרקלי טים )כולל (4א-2עד א 5א-3א

 )9/עא   (
 

42.413 
  לעבודה פרטיתכוללני היתר 
אם עקב אופי העבודה . מקבלי השירות מן העובד המקבל היתראין לתת  היתר כוללני לל א פירוט שמות , ככלל

 על  המוסמך לאשר א ת הבקש ה לקבוע בתנאי  ההיתר סייגים ש יבטיחו אי   -או מיקומה אי  א פשר לתת  פירוט  מלא  
על ,   היתר  כולל ני בנסיבות האמור ות  ניתן . היווצרות  ניג וד   אינטרסים או  סטיות אחרות  מה וראות  פרק מש נ ה זה

  . ביצע את העבודה הפרטיתעבורם על האנ שים או ה גופים  ב-חו דשים  מדי שישה -במפורט העובד לדווח 
 . יבוטל ההיתר,   אם  יתברר  כי ה ופרו   הוראות  פרק  משנה  זה.  ידי האחראי-ח ייבדק על"הדו

או אישו ר  /יתן המ לצה וי,  ל"שוכנע הממונה  הישיר המוסמך לאשר את  ה בקשה שאכן ה תקיימו התנאים הנ
 .הכל  לפי העניין,  ה האמורהלביצוע העבוד

 )2/סז(
 

42.414 
  תנאים למתן היתר לעבודה פרטית

 :היתר לעבודה פרטית יינתן אם נתקיימו כל התנאים הבאים
 ;היא אינה קשורה במישרין או בעקיפין בתפקידו של העובד )א(
 ;א תפגע ביכולתו של העובד לבצע את תפקידו ובטיב ביצועוהיא ל )ב(
 ;היא לא תפגע באינטרס של שירות המדינה או באינטרס של הציבור הרחב )ג(

42.405 - 42.414
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מסחרי או  , עם תאגיד או עם מוסד העומדים בקשר כספי, היא לא תקשור את העובד עם יחיד )ד(
הוא נוהג לבוא בקשר ענייני עם היחידה שבה מועסק העובד או עם כל יחידה אחרת שאיתה 

 ;לרגל עבודתו בשירות
 היחידה המינהלית - אם היחידה אינה יחידת סמך;  יחידת הסמך שבה מועסק העובד-יחידה 

 .שבה הוא מועסק
 ;הוגנת עם אנשים שאינם עובדי המדינה לא יהיה בה משום תחרות בלתי )ה(
 ;היא לא תפגע במעמדו כעובד המדינה וכנושא תפקיד מטעם המדינה )ו(
מועצה או  בדבר כהונה כחבר . יהיה בה משום ניגוד או סתירה עם כל חוק או הוראה כלשהילא  )ז(

 ; 42.354  ראה פסקה-כראש רשות מקומית 
, עובדים סוציאליים, רפואיים-מקצועות פארה, אחים, רופאים: כגון(טיפוליים במקצועות  )ח(

או מטופלי ם  רטית לעובד המבקש לטפל בחולים  ניתן לאשר עבודה פ)פסיכולוגים וכדומה
 :התנאים הבאים  אם נתמלאו כל,אחרים

או  מטופלי ם  ידי הממונה על העובד מעל לכל ספק שלא תהיה הפניית חולים -הובטח על .1
 ; החולים או מהמוסד בו הוא מועסקלעובד מבית

לעבודה  רח כי הזדקקותו של האז, עובד באופן שאינו מותיר כל ספקהברור לממונה על  .2
היתה מוטלת  היינו שעל העובד לא , הפרטית של העובד אין בה משום הטבה לעובד

  .ממילא החובה לבצע את אותה עבודה במסגרת תפקידיו בשירות המדינה
בין אם  , הוראות פסקה זו יחולו בין אם העבודה הפרטית נעשית בשכר ובין אם היא נעשית ללא שכר

 .ת ובין אם הוא נמצא בחופשה ללא משכורתהעובד נמצא בחופשה במשכור
 ) 2/סז(
 

42.415 
 סייגים למתן היתר לעבודה פרטית
 :בסייגים הבאים) "היתר "- להלן( יסויג מתן היתר לעבודה ,נוסף על התנאים המנויים לעיל

פי - בין אם נהוגות על, במסגרת שעות העבודה הנהוגות במקום עבודתו של העובדלא יינתן היתר )א(
 ;פי הוראה משרדית-הוראה כללית או על

לא יינתן היתר כאשר העובד מקבל כבר תמורה כלשהי בעד עבודה מעל לשעות העבודה  )ב(
 את   המחייב, כגון תשלום בעד עבודה בשעות נוספות או תשלום בעד כל עבודה אחרת,הנהוגות

אלא בגבול מכסת שעות העבודה כמפורט בסעיף , העובד לעבוד מעל לשעות העבודה הנהוגות
42.42; 

 בציוד , הן בשכר והן שלא בשכר, לא יורשה עובד להשתמש לשם ביצוע עבודה פרטית כלשהי )ג(
,  מחשב, משלתי רכב מ: כגון,או ברכוש שהועמדו לרשותו מטעם המדינה לשם מילוי תפקידו

  ;חדר עבודה וציוד אחר כלשהו, משלוח דואר, טלפון
 פרטי לתקופה ארוכה מתוקף ההיתר ולא יקבל אצלו סיקעובד שקיבל היתר לא יתקשר עם מע )ד(

 ;קביעות
,  ועובד בעל רישיון לעריכת דין שאינו נמנה על עובדי השירות המשפטיעובד השירות המשפטי  )ה(

 ; ית בכל תחום מתחומי עיסוקו של עורך דין פרטי בעריכת דיןאינו רשאי לעסוק בעבודה פרט
 לא יינתן היתר , לעובדים המועסקים בתפקידי נהיגה בשירות המדינה או שעיקר תפקידם בנהיגה )ו(

 עבודה פרטית  לעובדים כאמור מותר לאשר . לאחר שעות העבודה, לעבודה פרטית בנהגות
 ; מיםי חמישהעבודה של בנהגות בימי שישי במשרדים בהם הונהג שבוע 

או מקצועות שמעצם טיבם לא ניתן לתחם את  /לעבודה פרטית בסוגי עבודות ולא יינתן היתר  )ז(
שעות העבודה בהם לשעות עבודה קבועות ומוגדרות לאחר שעות העבודה הנהוגות במקום  

 ; עבודתו של העובד בשירות המדינה
 ;ואם כחוקר פרטי עצמאיאם כשכיר , לא יינתן היתר לעסוק בחקירות פרטיות )ח(
 ;או כסוכן ביטוח/לא יינתן היתר לעסוק בעסקי ביטוח ו )ט(
 ;לא יינתן היתר לעסוק בעסקי תיווך למיניהם )י(
 ;אם כשכיר ואם כרואה חשבון, לא יינתן היתר לעסוק בראיית חשבון )יא(
 ;  נהיגהתלא יינתן אישור לעסוק בהורא )יב(
  לעסוק ברפואה ,ריותטוטול סמכויות סטלא יינתן היתר לעבודה פרטית לרופא וטרינר שהוא בע )יג(

 ; בין אם הוא מועסק במשרה מלאה או חלקית,וטרינרית פרטית בתחום מקצועו
לעובד שקיבל היתר לעסוק בעבודה פרטית אסור לתת חוות דעת שעשויה לשמש ראייה נגד  )יד(

 .המדינה או אחד ממוסדותיה בהליך שהמדינה או אחד ממוסדותיה צד לו
 )2/עא (
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 הגבלת שעות והגבלת השתכרות בהיתר לעבודה פרטית ועבודה נוספת במסגרת - 42.42

 שירות המדינה
 

42.421 
 הגבלת שעות

  ,שיחד עם השעות הנוספות  שאוש רו לעובד  במשרד, לא יינתן היתר  ל עבודה פרטית למספר שעות בשבוע )א(
 ; מ מכסת שעות העבודה בשבוע הנהוגה במקום עבודתו הקבוע של  העובד25%עולה על 

ניתן לעובד הית ר לעסוק בעבודה פרטית במקום עבודה בו נה וגה מכסת שעו ת עבודה שבועית פחותה   )ב(
  % 50ותר  לאש רה בגבולו ת של  עד מ, ממכסת שעות העבודה השבועיות הנה וגה  במקום עבודתו הק בוע

 ממכסת 25%בתנאי שה עבודה הפרטית לא תעלה על , משעות העבודה הנהו גות במקו ם העבודה הפר טית
 ;שעות העבודה  הנהוגה  במקום עבודתו הקבוע

.  בכל מקרה לא יינתן לעובד היתר לעבודה פרטית יותר מארבע שעות עבודה ביום אחד  )ג(
 חמישה ימים לא יינתן היתר לעבודה פרטית ליותר במשרדים בהם הונהג שבוע עבודה בן

 ;משלוש שעות עבודה ביום אחד
או / תאושר עבודה  פרטית ומשרד החינוךלמפקחים בדירוג עובדי הוראה ב, על אף האמור לעיל )ד(

ידי נציבות שירות - ואושרו עלמשרד החינוךידי - שנקבעו עללפי קריטריונים, עבודה נוספת
 ;המדינה

לא , בשכר הכולל תשלום בעד שעות נוספות, לעובד המועסק בחוזה מיוחד במשכורת כוללת )ה(
 .ל ארבע שעות בשבועיינתן היתר לעבודה פרטית למספר שעות העולה ע

אינן חלות על עובדים במשרדים בהם , ההגבלות האמורות לגבי עבודה פרטית המתבצעת בימי שישי
, למעט עובדים המועסקים בחוזה מיוחד במשכורת כוללת, הונהג שבוע עבודה של חמישה ימים

 .לעיל) ה(כאמור בנסמן 
 )2/סז(
 

42.422 
 פסקה מבוטלת

 )2/סז(
 

42.423 
 פסקה מבוטלת

 )2/סז(
 

42.424 
 שתכרותהגבלת ה

 :הגבוה מבין שני אלהלא יינתן לעובד היתר לעבודה פרטית שבה הוא עשוי להשתכר למעלה מ
 ; ממשכורתו החודשית הכוללת במקום עבודתו50% )א(
 .מחצית מהשכר הממוצע במשק )ב(

 )2/סז(
 

42.425 
 עסקים בחוזה בכיריםעובדים המו

למעט לצורך הרצאות במוסדות , לא יינתן היתר עבודה פרטית לעובד המועסק בחוזה בכירים )א(
בכפוף להוראות פרק משנה , ידי המועצה להשכלה גבוהה-להשכלה גבוהה בישראל שהוכרו על

 ;ובלבד שמשך זמן ההרצאות לא יעלה על ארבע שעות הוראה אקדמיות בשבוע, זה
 .נסמן מבוטל )ב(

 .הוראות פסקה זו חלות גם לגבי עבודה פרטית המתבצעת בימי שישי
 ) 2/עא(
 

42.426 
 עבודה נוספת במסגרת שירות המדינה

דינה כדין  עבודה פרטית   ,  שאיננה  ב מסגרת תפקידו,  שרד אחרעבודה נוספת ש ל עובד בשירות   המדינה במ )א(
 ; ויחולו עליה הו ראות פרק משנה  זה

 ; 27.2יחולו  ה וראות  פרק משנ ה , על עבודה נוספת של עובד במסגרת תפקידו וב משרדו )ב(
 ; י חולו הו ראות פר ק משנה זה, שלא במסגרת תפקידו,  על עבודה נוספת של עובד במשרדו )ג(
 .52.3 ראה פרק משנה -על עבודת הדרכה בשעות העבודה או מחוץ לשעות העבודה  )ד(
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מתן חוות , עבודה בתאגיד בריאות, עבודה פרטית,  פרקטיקה פרטית- רופאים - 42.43
 דעת רפואית

 
42.431 

  פרטיתפרקטיקה
 : הגדרה-"  פרטיתפרקטיקה" )א(

, במסגרת קליניקה פרטית, לרבות יעוץ רפואי, תמורת תשלום,  רפואישירותאו / טיפול ומתן
 או שנהנה מכל זכות אחרת , בהמניות שהינו שותף או בעל או,   של הרופאבבעלותושנמצאה 

 ;באחת מקופות החולים,  עצמאיכרופא -לרבות מתן שירותים או העסקה בדרך אחרת , בה
 אישור המנהל הכלל י פי -לעשות זאת עלרשאי ,  פרטיתבפרקטיקה מומחה הרוצה לעסוק  רופא )ב(

 ;ידי נציבות שירות המדינה- ואושר על, מי שהוסמך לכך על ידואו משרד הבריאותשל 
 במשרה  מועסקאם הוא ,  ממשכורתו5%ינוכו , ת לרופא אישור לעסוק בפרקטיקה פרטיניתן )ג(

 ; ממשכורתו5%לרופא המועסק במשרה חלקית לא ינוכו . מלאה
 שאושרה  הבקשהפרטי שינוי כלשהו ב.  לפרקטיקה פרטית יינתן לתקופה של חמש שניםאישור )ד(

 .מחייב פנייה מחודשת למתן היתר, ו הארכת תוקף ההיתרבמהלך תקופה זו א
 להאריך את תוקף ההיתר כל רשאי , לעיל)ב(נסמןידו כאמור ב- שהוסמך עלמי הכללי או המנהל

 ;חמש שנים נוספותבפעם 
 : למתן היתר לפרקטיקה פרטיתסייגים )ה(

עם  פרטית אם יש בכך משום התנגשות אינטרסים בפרקטיקה אינו רשאי לעסוק  רופא .1
 ; או אם עלול להיווצר מצב כזה,בשירותתפקידו או עם עבודתו 

 של יינתן היתר לפרקטיקה פרטית במסגרת שעות עבודה הנהוגות במקום עבודתו לא .2
 לרבות בזמן כוננויות ,פי הוראה משרדית- עלאו כללית הוראהפי  - בין אם עסק על,העובד

 ;מתוכננות ותורניות
 בציוד, צוע פרקטיקה פרטית הן בשכר והן שלא בשכר לא יורשה להשתמש לשם בירופא .3

 ,ציוד, חדר עבודה: כגון(או ברכוש שהועמדו לרשותו מטעם המדינה לשם מילוי תפקידו 
 ).רכב ממשלתי וכיוצא בזה, משלוח דואר, טלפון

 )3/סג(
 

42.432 
 עבודה פרטית

רופא שאושרה לו פרקטיקה פרטית .  מהווה אישור לעבודה פרטיתאינו  לפרקטיקה פרטיתאישור
 . פרטית חייב להגיש בקשה כמקובלבעבודההרוצה לעבוד גם 

 :לרבות 42.402 חיצוני כמוגדר בפסקה  עבודה כשכיר במוסד או גוף-"  פרטיתעבודה"
 : בוועדות רפואיותהשתתפות )א(

 ; אסורה-שעות העבודה הנהוגות ב בתשלום רפואיות בוועדות השתתפות
 ;טעונה היתר לעבודה פרטית,  שלא בשעות העבודה הנהוגותכאלו בוועדות השתתפות

 :43.02ראה סעיף , ת תאגידיםלעניין חברות בהנהל - בהנהלת תאגידים חברות )ב(
 .53.369על פעילות הוראה והדרכה של רופא יחולו הוראות פסקה  )ג(

 )18/עב(
 

42.433 
 מדינה בתאגיד בריאותהעבודת עובדי 

, התקציבחוק יסוד  ל21מדינה בתאגיד בריאות כהגדרתו בסעיף ה עבודה פרטית של עובד על )א(
 הוראות לויחולא , הפועל באותו בית החולים הממשלתי בו מועסק העובד, 1985-ה"התשמ

   ;))ה(42.415למעט פסקה  (42.42-ו 42.41סעיפים 
כללים להפעלת תאגיד ( ההוראות והתנאים שנקבעו בתקנות יסוד התקציב יחולו ל" עובד כנעל

 ;") להפעלת תאגיד בריאותכללים "- להלן( והתוספות לתקנות אלו 2002-ב"התשס, )בריאות
 חשבית,  עובד מדינה בתאגיד בריאות שלא בהתאם לכללים להפעלת תאגיד בריאותעבודת )ב(

 בסעיף שנקבעכפי , 1963-ג"התשכ, )משמעת(לחוק שירות המדינה   17עבירת משמעת לפי סעיף 
 ; לכללים כאמור16

מדינה המבקש לעבוד בעבודה פרטית נוספת בנוסף לעבודתו הפרטית בתאגיד  ה עובד לע )ג(
 .42.42-ו 42.41יחולו הוראות סעיפים ,  באותו בית חולים בו הוא מועסקהבריאות

 )3/סג(
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42.434 
 דעת רפואית מתן חוות

  ד דעת  רפואית שעש ויה לשמש רא יה נגד המדינה  או אח מדינה אסור ל תת חוותהרופא עובד ל )א(
דעת תינת ן    האיסור זה  חל גם  אם חוות.  בהליך שהמדינה או אחד ממוסדותיה צד לו,ממוסדותיה

 ; ושרה  לובמסגרת עיסוקו בעבודה פרטית או בפרקטיקה פרטית שא
עדות  זו  על מצב בריאותו  ש ל   . רופא יכול  להעיד על  עובדות ה ידועות לו  אישית בנוגע   לטיפול  בחולה )ב(

  שתכלול ממצאים של בדיקה , הראיותפקודת פה או בתעודה רפואית לפי  -אפשר  שתינתן בעל, החולה
 ;ולעיתים גם המ לצה או הו ראות   בדבר טיפול

א ו מי שה ו סמך לכך , משרד הב ריאותמנהל המחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה ו המנהל הכללי  של  )ג(
 יפנה לוועדה  ,ד עת רפואית  חוות רופא  מומחה המבקש לתת.  ישמשו  ועדת חריגים  לעניין זה, על ידו

 . ויבקש את אישו רה
.    את מומחיות   המבקש ואת קי ומם של  מומחים נ וספים בתחום הנד ון,  הוועדה תבר ר  א ת נסיבות  העניין

 תיבדק  ,כמו כן. דע תו של המומחה בהסכמה בין הצדדים הוועדה תבדוק אם  ניתן לה גיש את חוות
דעתו     ו התמורה עבור  חוות,  מעבודתו בשירות המדינהדעתו  כחלק האפשרות שה ר ופא ייתן את ח וות

 .תועבר לאוצר ה מדינה
 : אם שו כנעה,דעת  כמבוקש הוועדה תאש ר  מתן חוות

 ;מדינההאו מומחה יחיד הניתן להש גה שהו א עובד  , שהרופא המבקש הוא מומחה י חיד .1
   .  מנימוקים שיירשמו- אם אי ן ש רופא  המבקש מומחה  יחיד -במקרים מיוחדים  .2

אות  פסקה ז ו לא  יחולו על   תחומים רפואיים אשר  יפורטו   ברשימה המתפרסמת באתר הא ינטרנט של  הור )ד(
רופא העוס ק בתחומים רפואיים אלה   .    ואשר  תעודכן  מעת לעת עם נצי בות שירו ת המד ינהמשרד הבריאות 

 . ל לא צורך בפנייה לוועדת חריגים,  גד המדינהרשאי ליתן  חוות  דעת רפואית מ טעמו בהליכים כנ
ובכלל זה כאש ר הרופא  נתון  במצב של ,  אין באמור כדי  להוות היתר  למתן חוות דעת ב ניגוד לכל די ן

במקרה  של  ספק יוכל הרופ א לפנות  בשאל ה אל  ועדת  . ניגוד  עניינים ה נ ובע  מתפקידו  או  נסיבות המקרה
 .נייני םשתוכ ל להכריע בשאלת ניגוד  הע, החריגים

 )22/שע(
 :ניגוד עניינים  לעניין זה  ייחשב )ה(

 ; מתן חוות דעת  כנגד המוסד בו   עובד עורך חוות  הדעת או מי מעובדיו .1
פי דין  ומתן ח וות דעת   -מכות פיקוח או   רישוי על הפעלת ס: כ גון , רופא הממלא ת פקיד שלטוני .2

 ; באותו תחום
 .רופא שעיקר עיסוקו הינו במתן  חוות דעת רפואי ת .3

 )6/עב(
42.435 

רשאי בזמן שאינו חלק , או לפרקטיקה פרטית/ו, ודה פרטיתרופא שקיבל ממעסיקו אישורים לעב
(א "ה באב התשע" מיום כ הקיבוציהסכםמשעות העבודה בסידור עבודה גמיש שלו כמוגדר ב

 .וראות פרק משנה זהפי ה-על, ית או בעבודה פרטיתלעסוק בפרקטיקה פרט, )25.8.2011
 ) 18/עב(

  עבודה פרטית של עובד המועסק בתנאים מיוחדים- 42.44
 

42.441 
 עבודה פרטית במשרה חלקית

 .  משרה מלאה ומטה2/3 חלקיות ההעסקה של -" מש ר ה חלקית "בפסקה זו
חייב לקבל ממנו פירוט מלא  של עבודתו ו ש ל עיסוקיו , משרד המעוניין  להעסיק עובד במשרה חלקית )א(

ויבטיח כי הם   תואמים את  הת נאים ואת  הסייג ים בדבר   ,   המשר ד יבדוק את  עיסוקיו האחרים. האחרים
מש יינתן לעובד  אישור  להסדר  המשלב עבודה חל קית כעובד .   להלןמתן היתר  לעבו דה פרטית המפו רטים
יהיה ה אישור תקף כל  עוד לא חל שינ ו י המצדיק לדעת האחראי   , המדינה עם עבודה במקום עבודה אחר
 ;בחינה מחודשת של היתר עבודה  פרטית

 )2/עא(
למעט החריגים  , יחולו  הוראות פרק משנה זה, על אישור העסקתו של עובד במשרה חלקית כאמור )ב(

 :הבאים
 ;יחולו בימים בהם מועסק העובד בימי עבודה מלאים) יב(-ו )  ו (42.415הסייגים בפסקה  .1
שתחול בימים ,  )ג(42.421למעט פסקה ,  לא תחול על עובד כאמור42.421הגבלת השעות בפסקה  .2

 ;בהם מועסק העובד בימי עבודה מלאים
 .  לא תחול ע ל עובד כאמור42.424הגבלת ההשתכ רות בפסקה  .3

וההיתר יינתן , 42.412 כמפורט בפסקה הסמכות למתן היתר לעבודה פרטית לעובד כאמור היא )ג(
 ;42.49פי הנהלים המפורטים בסעיף -על

42.434 - 42.441
  איסורים וחובות המוטלים על העובדים- 42פרק 

___________________________________________________________________________

1.8.2012 
https://www.prisha.co.il/



 של משרה 2/3-על בקשה לעבודה פרטית של עובד המועסק בחלקיות העסקה של למעלה מ )ד(
42.424- ו42.421הגבלות השעות וההשתכרות בפסקאות . מלאה יחולו כל הוראות פרק משנה זה

כ שעות העבודה וההשתכרות של העובד בשירות "בהתאמה לסה, יחולו על בקשה כאמור, 
 .המדינה ובעבודה הפרטית שהיו מותרות לו אם היה מועסק במשרה מלאה

 )2/סז(
 

42.442 
 עבודה פרטית לפי הסכם מיוחד

נה זה אינו גורע מהסדרים מיוחדים שנקבעו בהסכם עבודה או בהסכם מיוחד האמור בפרק מש )א(
; בדבר קבוצת עובדים מסוימת או בדבר מקצוע מסוים בנוגע לעבודה פרטית או עבודה נוספת

 ;פי הכללים וההסדרים שנקבעו באותו הסכם-במקרים אלה ינהגו על
פי -ינהגו על, ראות הנהוגותפי ההו-ל כי ההיתר לעבודה פרטית יהיה על"נקבע בהסכם כנ )ב(

 .הוראות פרק משנה זה
 

עובד מושעה ועובד , משכורת- עבודה פרטית של עובד הנמצא בחופשה ללא- 42.45
 שפרש מן השירות

 
42.451 

 משכורת-עובד הנמצא בחופשה ללא
התנאים והסייגים הכלולים בפרק , על עובד הנמצא בחופשה ללא משכורת יחולו כל ההוראות )א(

כמפורט בסעיף , למעט הסייגים בדבר הגבלת שעות עבודה או הגבלת השתכרות, זהמשנה 
42.42; 

יפרט בבקשתו את העבודה הפרטית שהוא עתיד , משכורת-עובד המגיש בקשה לחופשה ללא )ב(
 ;משכורת-לעסוק בה בתקופת שהותו בחופשה ללא

משכורת לשם עבודה במוסד ציבורי שיש למדינה עניין בה -מבקש עובד לצאת לחופשה ללא )ג(
 7)ב(נסמן (או עבודה במוסד ציבורי שהעובד מועמד לעבור אליו , )33.423 בפסקה 6)ב(נסמן (

והוא מבקש גם היתר , ד להיקלט בעבודה מחוץ לשירות המדינהאו ניסיון של עוב, )ל"בפסקה הנ
לעבודה פרטית בנסיבות שבהן צפויה פרישתו של העובד מן השירות והישארותו במקום עבודתו 

להחליט על , בהתחשב בנסיבות העניין, רשאית נציבות שירות המדינה, הפרטית בתום החופשה
התנאים לאישור עבודה פרטית המפורטי ם  גם אם הבקשה אינה ממלאת אחר כל , מתן ההיתר

הגבלות לאחר (חוק שירות הציבור ובלבד שהיא עומדת בדרישות הוראות , 42.414בפסקה 
 .43.6ובפרק משנה  1969-ט"שכהת, )פרישה

 )21/סט(
 

42.452 
 עובד מושעה

 ובלבד שלא ,רשאי לעבוד עבודה פרטית, עובד מושעה שמשכורתו איננה משתלמת לו במלואה )א(
ולא יעסוק בעבודה , )למעט בתי המשפט(ייצג אדם או תאגיד כלפי המדינה או מוסד ממוסדותיה 

שיש בה כדי ליצור התקשרות בינו לבין מי שיש לו קשר כספי או מסחרי או ענייני עם היחידה בה 
 ;הועסק לאחרונה

דיע לחשב המשרד או עובד מושעה אינו חייב לבקש היתר לעבודה פרטית אולם הוא חייב להו )ב(
אם השתכר או לא  , תוך חמישה ימים מתום החודש הנדון, לחשב יחידת הסמך בכל חודש

 .השתכר באותו חודש
 )50'  ס, 1963-ג ' 'הת שכ,  )משמעת(חוק שירות המדינה (

 
42.453 

ההודעה תימסר בטופס השתכרויות בתקופת . תו כמה השתכרימסור בהודע, השתכר עובד מושעה
סעיף   ראה(החשב יעביר עותק אחד מהטופס לנציבות שירות המדינה ; )2770מדף (השעיה מן העבודה 

46.36.( 
 )1'  ת, 1963-ד"ה תשכ , )השתכרות בתקופ ת השעיה) (משמעת(תקנות שירות המדינה (
 

42.454 
 עובד שפרש מן השירות

אולם יחולו עליו ההגבלות , עובד שפרש מן השירות יפוג תוקף ההיתר שניתן לו במועד פרישתו
 .43.86 והוראות סעיף 1969-ט"תשכה, )הגבלות לאחר פרישה(חוק שירות הציבור שנקבעו ב

 

42.441 - 42.454
 ות המוטלים על העובדים איסורים וחוב- 42פרק 

___________________________________________________________________________

11.6.2009 
https://www.prisha.co.il/



 לארץ- עבודה פרטית של עובד המשרת בחוץ- 42.46
 

42.461 
או השוהה ,  בהשתלמות במשכורתאו, לארץ בתפקיד או בשליחות מטעם המדינה-עובד השוהה בחוץ

תמורת שכר או תמורת , אינו רשאי לעשות שם, בחופשה ללא משכורת במדינה בה שירת ערב חופשתו
 :אף אחד מאלה, טובת הנאה כלשהי

או להופיע , איון ברדיוילהעניק ר, לתת הרצאה, לפרסם ספר, לפרסם או לכתוב מאמר בעיתון
 .42.462 מאת ועדת ההיתרים כאמור בפסקה אלא אם קיבל היתר מיוחד, בטלוויזיה

 
42.462 

לארץ ימנה מבין עובדי המשרד ועדת היתרים שסמכותה -מנהל כללי של משרד המעסיק עובדים בחוץ
 . ויודיע לנציבות שירות המדינה על הרכבה42.461לתת היתרים לעניין פסקה 

 
42.463 

לארץ המבקש לעבוד עבודה פרטית יפנה לוועדת ההיתרים של המשרד בו הוא  -עובד השוהה בחוץ
 .מועסק בהתאם לנוהל שנקבע בכל משרד

 
42.464 

כאשר מדובר בפעולה בודדת ובתנאי שלא , במקרה יוצא מן הכלל, פעמי-ועדת ההיתרים תיתן היתר חד
,  עבודתו או מעמדו של העובד, ה לבין תפקידותהיה התנגשות בין הפעולה שהעובד ביקש היתר ל

 .הוועדה תנמק את החלטותיה; ובתנאי שאינטרס של המדינה מצדיק מתן היתר
 

42.465 
 .האחראי ידווח לנציבות שירות המדינה על כל היתר שניתן מיד לאחר נתינתו

 
42.466 

חוק שירות  הציבור שנקבעו ביחולו עליו ההגבלות , ל"עובד שגמר למלא תפקיד בשירות הציבור בחו
 . 43.624והוראות פסקה , 1969-ט"התשכ, )הגבלות לאחר פרישה(
 )2/סז(
 

  חברות בוועדות- 42.47
 

42.472 
כגון מינוי נציג ציבור בבית הדין (מציע שר למנות עובד להיות חבר ועדה או גוף בהתאם לחיקוק 

לאחר אי  יודיע על כך העובד , והעובד מוכן לקבל את המינוי, )לעבודה או חברות בוועדת ערר
 .מצעות הממונה הישיר עליובא

 
42.473 

המשפטי של    או שנראה ליועץ,כי עקב המינוי תיפגע עבודתו של העובד במשרדנראה  לאחראי 
כי עקב המינוי קיימת אפשרות של ניגוד עניינים בינו לבין עבודתו , לפי העניין, המשרד או היחידה
 .יבוא בדברים בקשר לכך עם השר המציע למנות את העובד לחבר הוועדה או הגוף, הרגילה של העובד

 
42.474 

 .תכריע נציבות שירות המדינה, מקרה של מחלוקת בין האחראי לבין השרב
 

42.475 
 רשאי הוא לקבל את התשלום או את שכר הטרחה שנקבע  , להיות חבר בוועדה או בגוףמונה עובד 

בהתאם למגבלות הקיימות לעניין זה בפסקה ,  אם נקבע כך-בעד השתתפות בישיבות הוועדה או הגוף 
42.424. 

 )2/סה(
 

42.476 
והעובד יהיה , יודיע על כך לממונה הישיר עליו, ישב העובד בישיבות הוועדה או הגוף בשעות עבודתו

למעט ישיבות של ועדות , גוףחייב להשלים או להחזיר את הזמן שבו ישב בישיבות הוועדה או ה
 .רפואיות המתקיימות אחרי שעות העבודה הרגילות

 
42.477 

ישב העובד בישיבות הוועדה  או  הג וף במשך כל  שעות  עבודתו   בנסיבות שתמנענה ממנו  לבצע  כלל את  עבודתו  
 .ד העובו יום זה ייזקף לח שבון חופשת ה מנוחה של,  יודי ע על כך לממונה הישיר עליו,  באותו יום
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42.478 
 כהונה כדירקטור בחברה ממשלתית

 הגדרות )א(
חברת בת , חברה ממשלתית, פי חוק-תאגיד שהוקם עללרבות 

, חוק החברות הממשלתיותכמשמעותה בחברה מעורבת , ממשלתית
 ;ועמותה 1975-ה"התשל

 

-  "חברה ממשלתית"

- .חברה ממשלתיתמינהלה או גוף מנהל אחר של , לרבות מועצה  "ריוןודירקט"
  עושה זאת בתוקף תפקידו  ,עובד המדינה המכהן כדירקטור מטעם המדינה בחברה ממשלתית )ב(

כעובד המדינה והשתתפותו בישיבות הדירקטוריון או בישיבות של ועדות משנה של 
העובד כאמור אינו זכאי לתשלום עבור עבודה  .בודה בשירות המדינההדירקטוריון נחשבת לע

 אלא מן המשרד בו הוא ,ל ונסיעות מן החברה"או להחזר הוצאות תשלומי אש/בשעות נוספות ו
למע ט  , מועסק ואינו רשאי לקבל כל טובות הנאה אחרות מן החברה בין כסף ובין בשווה כסף

 אין זה משנה אם העובד מכהן ,ן זהילעני. 42.7 בפרק משנה בכפוף לאמור קטנת ערךמתנה 
 ;ר דירקטוריון"כדירקטור או כיו

,  מוצע לעובד המדינה לכהן כדירקטור בחברה ממשלתית שלא מטעם המשרד בו הוא מועסק )ג(
ל  המשרד או מנהל יחידת  "חייב העובד לקבל את אישור מנכ, אלא מטעם משרד ממשלתי אחר

ל המשרד או מנהל יחידת הסמך קיבלו התייחסות משפטית של היוע ץ  "וזאת לאחר שמנכ, הסמך
 . באשר לקיום חשש אפשרי של ניגוד עניינים, המשפטי של המשרד או יחידת הסמך

 )13/טס (
 

42.479 
 חברות במותב שיפוטי 

משמעתית או מעין שיפוטית , עובד המדינה המבקש  להיות חבר במותב של רשות שיפוטית )א(
חייב להגיש ) הדין למשמעת של לשכת עורכי הדין-בית,  רשות שיפוט של  ההסתדרות:כגון(

גש בהתאם לנוה ל  הבקשה תו. בקשה  למתן היתר לעבודה פרטית לקבלת היתר לחברות האמורה
 ; 42.490הגשת בקשות להיתר  לעבודה פרטית כמפורט בפסקה 

 תוך בדיקה אם  42.404- ו42.403בכפוף לסייגים שבפסקאות , המשרד יבצע בחינת הבקשה )ב(
תפקידו ומהות עבודתו של העובד בשירות אינו עלול להביא לניגוד עניינים עם חברותו ברשות  

 ;כאמור
בין באופן פורמלי ובין אם  , המשרד לא יאשר למי שבמסגרת הגדרת תפקידו בשירות המדינה )ג(

אמור לטפל בסוגיות הנוגעות לרשות השיפוטית , לאור סוג העניינים הבאים לטיפולו דרך כלל
 ;הרלוונטית

 ;עובד המדינה יימנע מכל מצב של חשש לניגוד עניינים במהלך היותו מוטב ברשות השיפוטית )ד(
 . הבקשה תועבר לבחינת הוועדה המרכזית, בכל מקרה של ספק )ה(

 )6/עב(
 

 הוראה ומחקר,  פעולות הדרכה של עובדי המדינה- 42.48
 

42.480 
 הדרכה בשירות

בקורסים או בימי (ידי עובדי המדינה במסגרת שירות המדינה -השתתפות בפעולות הדרכה על )א(
איננה נחשבת לעבודה ) ידי המשרדים-ידי נציבות שירות המדינה או על-עיון הנערכים על

הכללים והנהלים לקבלת היתר שנקבעו בנושא הדרכה , אולם יחולו עליה ההוראות; פרטית
 ;5כמפורט בחלק , בשירות

ה ל במסגרת שירות המדינה מותרת גם אם מועסק העובד בעבוד"השתתפות בפעולות הדרכה כנ )ב(
 .פי היתר שניתן-פרטית על

 
42.481 

 הדרכה מחוץ לשירות
בקורסים או בימי עיון או בכל , השתתפות עובדי המדינה בפעולות הדרכה מחוץ לשירות המדינה

דינה כדין עבודה פרטית ועל העובד לקבל , "הדרכה מחוץ לשירות" כ5מסגרת אחרת המוגדרת בחלק 
ידי עובדים -בדבר מתן הרצאות במוסדות אקדמיים על. ראות פרק משנה זהפי הו-היתר לכך על

  .53.393 ראה פסקה -המדורגים בדירוג עובדי המחקר 
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42.482 
פעמית או הרצא ת  -למרות האמור לעיל אין עובד חייב לקבל היתר לעבודה פרטית לצורך הרצאה חד

 . שעות בחודשארבעוללא הסדר של קבע ושאינה עולה על פעמי -אורח הניתנת באופן חד
 

42.483 
 הוראה ומחקר

יינתן הית ר   , מחקר או פיתוח בענפי הטכנולוגיה, הייתה הבקשה להיתר לעבודה פרטית נוגעת לתפקידי הוראה
 :לעבודה פרטית רק אם נתמלאו   כל התנאים הבא ים

ל המשרד  בו הוא  מועסק על כל המצאה שימציא  העובד התחייב בכתב למסור הודעה למנהל הכ ללי ש ) א(
 ; אגב ביצוע העבודה הפרטית

המוסד שבמסגרתו יבצע העובד את העבודה הפרטית התחייב בכתב שלא לתבוע זכויו ת בהמצאה  )ב(
 ; מהזכוי ות בהמצאה50%בשיעור העולה  על ,  בעת ביצוע העבודה הפרטית, שימציא העובד

ל עיל אינן רכ וש   )  ב(פי נסמן -אש ר על ,  על חלוקת הזכויו ת בהמצאההעובד הביע את הסכמתו בכתב כי ) ג(
כאילו  הו מצאה ההמצאה בעת שמילא  העובד את  , 72.2יחולו ה ורא ות  פרק משנה  ,  המוסד האמור

 . תפקידיו הרגילים במשרד
 

42.484 
  עובדי מחקר )א(

,   יינתן ל ו ההיתר , יתר לעבודה  פרטיתבקשה לקבלת ה, ה משובץ בדירוג  עובדי המחקר, הגיש עובד
ובלבד שהכנסתו של  , אם המליץ על כך מנהל המ כון בו ה וא מוע סק, בכפיפות להוראות פרק משנה  ז ה

  .  ממשכור תו הכוללת 50%-העובד מן העבודה הפרטית לא  תהיה גבוהה מ 
 ; 53.393 ראה  פסקה -על קבלת היתר לעבודת הוראה  של עובד מחקר 

  רפואיים-עובדים בדירוג  הרפואיים והפא רה )ב(
-לגבי קבלת היתר לעבודה פר טית לצורכי הכשרה ו הוראה  ש ל עובדים בדירוגים הרפואיים   והפארה

 )14/סז( .53.395 ראה  פסקה -רפואיים 
 

42.485 
 עריכת בחינות ובדיקתן

  - 42.488 עד 42.486בפסקאות 
או עריכת , בדיקת מבחנים בכתב, פירושה חיבור שאלונים למבחנים בכתב

 ;פה-בחינות בעל
-  "עבודת בחינות"

ינה או למועמדים פירושה עבודת בחינות המיועדת רק לעובדים בשירות המד
 .לשירות המדינה

-  עבודת בחינות"
 "  בשירות

 .53.3 ראה פרק משנה -על תעריפים בעד עבודת בחינות 
 

42.486 
וחלות עליה , היא בגדר עבודה פרטית, המבוצעת מחוץ למסגרת תפקידיו של עובד, עבודת בחינות

 .הוראות פרק משנה זה
 

42.487 
רשאי   ,  העו מד לעסוק בעבודת בחינות בשירות, 42.488שאינו נמנ ה עם העובדים הנקובים בפסקה עובד  )א(

 ; האחראי להתיר  לו לבצע עבודה זו
עם  זא ת   . לא יאשר  האחר אי העסקת עובד בשעות  העבודה בחיבור שא לוני מבחנים בכ תב או  בבדיקתם )ב(

 .המתקיימת בשעות העבודה, פה-וחן בבחינה בעלאין מניעה שיינ תן לעובד אישו ר להיות  ב
 

42.488 
 : העובדים המנויים להלן אינ ם זכ אים לתשלום בעד עבודת בחינות בשירות המבוצעת בשעות העבודה )א(

בעד עבודת בחינות באותם    -עובד שתפקידיו כוללים הדרכ ה או בחינות ב נושאים מסוימים  .1
 ; נושאים

 ;  המדינה בחינות בנציבות שירות, עובדי הדרכה .2
 ; בעד עבודת בחינות במשרדיהם-בחינות ביחידות אחרות  , עובדי הדרכה .3
 . בעד בחינות ש ל עובדים הכפופים להם ביחידותיהם-עובדים אחרים  .4

לתשלום  בעד שע ו ת    זכאים העו בדים המנויים ל עיל,  בעד בחינות בשירות  הנעשות  א חרי שעות  העבודה )ב(
 . נוספות לפי ריש ום

 
42.489 

 )2/סז(ת פסקה מבוטל
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  נהלים לקבלת היתר לעבודה פרטית וועדה מרכזית- 42.49
 

42.490 
 נוהל קבלת היתר

מדף (יגיש בקשה בטופס בקשה לאישור עבודה פרטית , המבקש היתר לעבודה פרטית, עובד )א(
2740(; 

מנהל היחידה ימלא .  של הטופס ויעבירו למנהל היחידה בה הוא מועסקחלק א העובד ימלא את  )ב(
 ;את הטופס בהתאם לרשום בטופס של הטופס ויעביר  באת חלק

 .העבודה הפרטית יום לפחות לפני מועד תחילת 45בקשה לקבלת היתר לעבודה פרטית תוגש  )ג(
 

42.491 
 ע ד  מועסק במשרה שדרגת השיא במתח הדרגות הצמוד לה היא , מגיש הבקשה, היה העובד )א(

ו  יפרט האחראי א,  של הדירוג המינהלי או בדרגה מקבילה בדירוגים המקצועיים22דרגה 
  ; הנימוקים להחלטתו בחלק ד של הטופסאת, לפי העניין, ל"המנכ

יחיד ת  /לקבל את חוות דעת היועץ המשפטי של המשרד,  לפי העניין,ל"על האחראי או המנכ )ב(
 חוות  .פרק משנה זה טרם החלטה בבקשההתנאים והסייגים המנויים בהוראות  בדבר קיום הסמך 

  ;הטופס דעת זו תירשם בחלק ג של 
 כאשר לא חל , הזהה לחלוטין לפרטי הבקשה שאושרה בעבר, בקשת עובד להארכת היתר קיים )ג(

  ; אינה חייבת בקבלת חוות דעת נוספת של היועץ המשפטי, נוי בתפקידו של המבקש שיכל
 בקשה ): "2740מדף (במקרים אלה ירשום האחראי בחלק ד של טופס בקשה לעבודה פרטית 

 טין לאלה המופיעים בבקשה שאושרה פרטי הבקשה ותפקידי העובד זהים לחלו, להארכה
   "______ _____;יוםב

ר ואילו האחראי סבור כי יש "קבע היועץ המשפטי כי אין הבקשה תואמת את הוראות התקשי )ד(
 המרכזית למתן היתר וועדהלהחלטת ה, בצירוף נימוקיו, יעבירנה האחראי, לאשר את הבקשה

 ;)42.497ראה פסקה (לעבודה פרטית 
יודיע על כך לעובד במכתב נפרד ויפרט בו את , החליט האחראי שלא לאשר את הבקשה )ה(

 ;הנימוקים להחלטתו
את עותקי הגורם המאשר יפיץ , לפי העניין ,ל"ידי המנכ-ידי האחראי או על-אושרה הבקשה על )ו(

 ;טופס הבקשה בהתאם לרשימת התפוצה שבו וכן לחשב המשרד
 אם נתברר כי הוא ניתן של א  , לעבודה פרטיתלבטל היתר בכל עת ת נציבות שירות המדינה רשאי )ז(

  .בהתאם להוראות
 

42.492 
 23 בדרגה מועסק במשרה שדרגת השיא במתח הדרגות הצמוד לה היאהיה העובד מגיש הבקשה  )א(

ימלא האחראי את חלק ד , ומעלה של הדירוג המינהלי או בדרגה מקבילה בדירוגים המקצועיים
בחלק ג של , יחידת הסמך/רוף חוות דעתו של היועץ המשפטי של המשרדשל הטופס בצי

 ;הטופס
כאשר לא חל , הזהה לחלוטין לפרטי הבקשה שאושרה בעבר, קשת עובד להארכת היתר קייםב )ב(

 ; אינה חייבת בקבלת חוות דעת נוספת של היועץ המשפטי, כל שינוי בתפקידו של המבקש
בקשה ): "2740מדף (טופס בקשה לעבודה פרטית במקרים אלה ירשום האחראי בחלק ד של 

פרטי הבקשה ותפקידי העובד זהים לחלוטין לאלה המופיעים בבקשה שאושרה . להארכה
 " ______ ______;ביום

לו האחראי סבור כי יש ר ואי"קבע היועץ המשפטי כי אין הבקשה תואמת את הוראות התקשי )ג(
 המרכזית למתן היתר וועדהלהחלטת ה, בצירוף נימוקיו, יעבירנה האחראי, לאשר את הבקשה

 ;)42.497ראה פסקה (לעבודה פרטית 
יודיע על כך , החליט האחראי שלא להמליץ בפני נציבות שירות המדינה על אישור הבקשה )ד(

 ;בו את הנימוקים להחלטתולעובד במכתב נפרד ויפרט 
יעביר , מאחר שלדעתו היא ממלאת אחר התנאים, החליט האחראי להמליץ על אישור הבקשה )ה(

 ;את כל עותקי הטופס לנציבות שירות המדינה
יתויק עותק אחד מההיתר בתיקו האישי של , ידי נציבות שירות המדינה-אושרה הבקשה על )ו(

 עותק אחד לעובד ועותק אחד יתויק בתיקו האחראי ישלח. העובד בנציבות שירות המדינה
 ;האישי של העובד במשרדו

, כאשר ניתן לעובד היתר לעבודה פרטית תוך שעות העבודה הרגילות, במקרים יוצאים מן הכלל )ז(
 )2/עא(.יועבר עותק לחשב המשרד
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42.493 

יחולו  , 33.431משכורת שהוענקה לו על סמך הוראות פסקה  בחופשה ללא, היה העובד מגיש הבקשה
 .33.45עליו ההוראות המפורטות בסעיף 

 
42.494 

 ותוקפו יהיה כל עוד מכהן ,על חמש שניםכל היתר לעבודה פרטית יינתן לתקופה שלא תעלה  )א(
-עלשוכל עוד לא חל שינוי בסוג החוזה , )2740מדף (העובד במשרה אשר צוינה בטופס הבקשה 

 ;כרותהיקף ההעסקה וגובה ההשת, ולא חל שינוי במקום העבודה הפרטי, פיו מועסק העובד
עבודתו הפרטית של העובד נעשית בהתאם לכללים המפורטים  שמנת לאפשר בקרה ומעקב -על )ב(

 תוך ציון ,על העובד לדווח לאחראי במשרדו מדי שנה על עבודתו הפרטית, 42.4בפרק משנה 
 ;הימים והשעות לביצוע והיקף השתכרות, תפקידו, מקום העבודה הפרטי

אגב , חייב לחדש את בקשתו לפני תום חמש שנים, ן להמשיך בעבודתו הפרטיתייעובד המעונ )ג(
 ; ובקשתו תיבדק מחדש,ציון מחדש של כל הפרטים האישיים

פי ו  -עלשאו שחל שינוי בסוג החוזה , עובד שקיבל היתר לעבודה פרטית ועבר למשרה אחרת )ד(
פי התנאים של משרתו -לבטל ההיתר והעובד חייב לחדש את בקשתו וידונו בה ע, מועסק העובד

 ;החדשה או החוזה החדש
הוא , לא ביקש עובד לחדש את ההיתר. החובה לבקש את חידושו של ההיתר מוטלת על העובד )ה(

 .יפוג בתום המועד שנקבע
אין הוראות פסקה זו חלות על עובד בעבודה חלקית אשר אושר לו הסדר המשלב עבודה חלקית  

כל עוד לא חל שינוי כלשהו בתפקידיו בשירות המדינ ה , ה אחרבשירות המדינה עם עבודה במקום עבוד
 .או בתפקידיו במקום העבודה האחר או בהיקפם

 )10/סג(
 

42.495 
 , לבטל כל היתר שניתן רשאי המשרד ורשאית נציבות שירות המדינה להשעות או ,האמור לעיל אף על

נתגלו עובדות המצדיקות  הדבר נדרש לאור צורכי העבודה או אם  אם,גם לפני תום המועד שנקבע
 .לנהוג כך

 )10/סג(
 

42.496 
 ערר על החלטות

, 42.412פי הוראות פסקה -ידי המוסמך לכך על- אושרה עלעובד שבקשתו להיתר לעבודה פרטית לא
 .42.497 המרכזית למתן היתר לעבודה פרטית כמפורט בפסקה וועדהרשאי לערער על כך בפני ה

 
42.497 
  מרכזית למתן היתר לעבודה פרטיתועדה

 :רכזית למתן היתר לעבודה פרטית בהרכב זה מועדהליד נציב שירות המדינה קיימת  )א(
 ;ר" יו-נציג נציב שירות המדינה 

 ;עובדים בכירים בנציבות שירות המדינה  שני
 ;לים בכירים למינהל ומשאבי אנוש"סמנכ  שני

 ;היועץ המשפטי או נציגו
 לים בכירים למינהל "לדון ולקבל החלטות גם בהיעדרם של שני סמנכ,  רשאית להתכנסוועדהה(

 .)ומשאבי אנוש ובהיעדרו של אחד משני העובדים הבכירים בנציבות
 הן למקרה מסוים , מוסמכת לתת היתר מיוחד במקרים חריגים שאינם בסמכות המשרדוועדהה )ב(

  .והן לקבוצה מסוימת של מקרים או במקרים שאינם ניתנים לפתרון במסגרת ההוראות הקיימות
החלטת הוועדה  . יים לאור נימוקים מיוחדים שיוצגויתק, במקרים חריגים אלה, דיון הוועדה

 . תפרט הנימוקים המיוחדים לדיון ואת הכרעתה באותו מקרה
 

42.498 
, הן המרכזית כל מקרה שייראה בעיניוועדה להביא להכרעת הות רשאייחידות נציבות שירות המדינה

 . הכרעה עקרוניתלשם קבלת, קבוצה או סוג מסוים, מקרה מסוים, אם לגבי עובד מסוים
 )2/עא(
 

42.493 - 42.498
  העובדים איסורים וחובות המוטלים על- 42פרק 
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 פרסום ברבים ופרסום ספרים,  מסירת ידיעות- 42.5
 

 איסור  42.52/  הוראות כלליות והגדרות 42.51
ם ברבים   פרסו42.53/ וסמכות למסור ידיעות 

  פרסום ספרים42.54/ וביקורת 
 

  הוראות כלליות והגדרות- 42.51
 

42.511 
 .1977-ז"תשלה, חוק העונשיןעל הוראות , בחלקן, הוראות פרק משנה זה מבוססות

 
42.512 

 :בפרק משנה זה
חפץ או חלק , נוסחה, סמל, סיסמה, תכנית, וכל תיאור, לרבות ידיעה שאינה נכונה

 ;ם לשמש מקור לידיעהימהם המכילים ידיעה או העשוי
-  "ידיעה"

- ;מטעם לשכת העיתונות הממשלתיתאדם הנושא תעודת עיתונאי   "עיתונאי"
- ;חוברת וכיוצא באלה, ספר  "ספר"

הרצאות או , פרסום ספרים, עריכת עיתונים, אמרים או מכתבים בעיתונותפרסום מ
פה או בכתב לאיזה אדם -ברדיו ובטלוויזיה וכן ידיעה הנמסרת בעל, ויכוחים ברבים

עובד נחשב כמפרסם ברבים כשהוא מפרסם בין בעצמו ובין באמצעות אדם ; שהוא
 .בין בשם אדם אחר ובין בעילום שם, בין בשמו, אחר

 )91'  ס, 1977-ז "התשל, חוק העונשין(

-  "רבים בפרסום "

 
 

  איסור וסמכות למסור ידיעות- 42.52
 

42.521 
עובד מושאל , פי חוזה מיוחד-עלעובד , עובד ארעי, עובד זמני,  עובד קבוע-" עובד", בסעיף זה )א(

 ;משירות המדינה וכן עובד שפרש מן השירות
לאדם שלא היה מוסמך , ידיעה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו, ללא סמכות כדין, לא ימסור עובד )ב(

 ;לקבלה
עובד הפורש מן השירות .שהגיע אליו בתוקף תפקידומסמך , ללא סמכות כדין, לא יחזיק עובד )ג(

יחזיר לאחראי את כל המסמכים שהגיעו  , דרך קבע או זמנית, שרד למשרדוכן עובד המועבר ממ
 ;63.2ראה גם פרק משנה  ;אליו בתוקף תפקידו

לא ימסור ועד העובדים או גורם אחר במשרד רשימות שמיות או פרטים אישיים של עובדי  )ד(
ן שירותים המטפלים במכירות או לתאגיד מסחרי או לנות, בין במישרין ובין בעקיפין, משרדם

 ;במתן שירותים לעובדים
  ,1977-ז"תשלה, עבירה על הוראות פסקה זו היא עב ירה פלילית לפי חוק העונשין )ה(

 .וכן עבירת משמעת
 ).    64.17 ראה סעיף -לעניין איסור וסמכות למסור ידיעות על עבודת ועדות בשירות המדינה (
 ))ג(, )א (117' ס, ל"החוק הנ(
 )2/נא(
 

42.522 
 ידי הממשלה ופורסמו בילקוט הפרסומים -נקבעו על, כללים לעניין היתרים לפרסום בידי עובדי ציבור

 :ל"לעניין היתרים כנ; 1316' עמ, 1975-ה"תשלה, 2097
לרבות סדרה העומדת  , בין שהם מתפרסמים בקובץ אחד ובין בסדרה, ספר או חוברת

 ; כספר או כחלק מספרלהתפרסם
-  "פרסום"

או לפי חוזה או , 1959-ט"תשיה, )מינויים(חוק שירות המדינה עובד המדינה לפי 
 לרבות חייל ושוטר וכן מי שהיה בין המנויים בהגדרה זו וחדל להיות ,בדרך אחרת
 .אחד מאלה

-  "ורעובד ציב"

 
  
 

42.511 - 42.522
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42.523 
אותו הוא ) 42.522כמוגדר בפסקה (עובד המבקש לכלול ידיעה שהגיעה אליו בתוקף תפקידו בפרסום 

אם . יגיש את בקשתו למזכירות הממשלה בצירוף טיוטת הפרסום שבדעתו לפרסם, עומד לפרסם
יציין בו העובד את הקטע ים  , 1945, )שעת חירום(תקנות ההגנה הפרסום עבר את בדיקת הצנזורה לפי 

 . ידי הצנזורה-שנפסלו על
אם הוא פרש כבר , או, את הבקשה יגיש העובד באמצעות המנהל הכללי של המשרד בו הוא מועסק

המנהל הכללי יעביר את הבקשה  . באמצעות המנהל הכללי של המשרד בו היה מועסק, ות המדינהמשיר
הבקשה כאמור .  המדינה בצירוף הערותיו למזכירות הממשלה והעתק ממנה ישלח לנציבות שירות

 .ידי הממשלה-ידי מזכיר הממשלה להחלטת ועדת שרים שהוקמה על-תועבר על
 

42.524 
 בדבר פרסום ספרים אלא אם המדובר בספר המכיל 42.54לפגוע בהוראות סעיף אין האמור לעיל בא 

 .42.521 פי הוראת פסקה-ידיעה שאסור לעובד למסרה על
 

42.525 
פי -פי הוראות פסקה זו או על-מסירת ידיעות לעיתונאי אסורה אלא אם הוסמך העובד למסרן על

 .42.526הוראות פסקה 
. כל שר יסמיך במשרדו עובדים בכירים לשוחח עם עיתונאים על עניינים הנמצאים בתחום עבודתם

לעובדים אלה  . אם אינן סודות המדינה, עובדים אלה רשאים למסור לעיתונאים ידיעות שבאותו תחום
 .אסור למסור ידיעות על פעולות משרדים אחרים

 
42.526 

, 42.525פי פסקה -שלא הוסמך למסור ידיעות על, כשעבודתו של עובד, במקרים יוצאים מן הכלל
ידי השר או המנהל הכללי של -יוסמך אותו עובד על, נעשית חשובה מבחינת העניין הציבורי שבה

העובד יהיה רשאי למסור ידיעות על ו, משרדו למסור לעיתונאים ידיעות על העניין שהוא מטפל בו
 .אותו עניין לעיתונאים

 
42.527 

יביא האחראי , 42.526 או 42.525ות אפי הוראות פסק-הוסמכו עובדים למסור ידיעות לעיתונאים על
 .ךכלל העובדים שהוסמכו את תואר משרתם ואת דרגתם ש, לידיעת מזכיר הממשלה את שמותיהם

 
42.528 

יהיה  , בעבירה על האיסור למסירת ידיעות, הואשם עובד הנמצא בשירות או עובד שפרש מן השירות
פי סמכות כדין או הועמדה לעיון  -משום הגנה טובה לו בעובדה שהידיעה כבר פורסמה ברבים על

בעבירה על האיסור ,  מן השירותשפרש, אם הואשם עובד, נוסף על כך .פי סמכות כדין-הרבים על
יהיה משום הגנה טובה לו בעובדה שהידיעה נמסרה כעבור חמש שנים מיום פרישתו  , למסור ידיעות

של העובד ושהידיעה לא נגעה לביטחון המדינה או ליחסי חוץ שלה ושבמסירת הידיעה לא היה משום 
 .פגיעה בדבר שיש לציבור זיקה בו או פגיעה בזכותו של יחיד

 ))ד(117'  ס, 1977-ז ' 'התשל, חוק העונשין(
 
 

  פרסום ברבים וביקורת- 42.53
 

42.531 
אלא , ב שירותולא יפרסם עובד ברבים את תוכנם של כל מסמך רשמי או של כל ידיעה שהגיעו אליו עק

ידי המנהל -אם קיבל רשות לכך מאת המנהל הכללי של משרדו או מאת עובד אחר שהוסמך לכך על
 .ורק אם פרסום ברבים כזה הותר לו, הכללי

 
42.532 

לא יפרסם עובד ברבים דבר הקשור לתפקידו הרשמי או הקשור לעניינים שבהם הוא מטפל בתוקף 
ת לכך מאת המנהל הכללי של משרדו או מאת עובד אחר שהוסמך אלא אם קיבל רשו, תפקידו הרשמי

 42.541ראה גם הוראות פסקה (ורק אם פרסום ברבים כזה הותר לו . ידי המנהל הכללי-לכך על
 ). מתן הרשות בכך שהפרסום ייצא כפרסום רשמיהתנייתהמאפשרות 

 
42.533 
מסמך או תעודה המצויים , בתוקף תפקידו ולצורכי עבודתו בשירותשלא , המבקש לפרסם ברבים, עובד

מצא השר כי יש  ; יפנה בבקשה אל שר משרדו באמצעות האחראי, ברשות מוסד ממוסדות המדינה
 .יביא את הבקשה לאישור הממשלה, להרשות את הפרסום

42.523 - 42.533
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42.534 

בהתאם ) ארכיון מדינת ישראל( ארכיוני שהופקד בגנזך  אינן חלות על חומר42.533הוראות פסקה 
 .על פרסום חומר זה חלות הוראות החוק האמור; 1955-ו"תשטה, חוק הארכיוניםל
 

42.535 
בכפוף לאיסור ( 42.533  עד42.531ות אעובד רשאי לפרסם ברבים בכל המקרים שאינם נזכרים בפסק

 בדבר עבודה 42.4משנה  חלות הוראות פרק, שכר תמורת,  ברבים כזהעל פרסום). 42.536שבפסקה 
כמוגדר (פעמי -עשה באופן אקראי או חדהנ, לגבי פרסום ברבים תמורת שכר .פרטית ועבודה נוספת

 .42.414ראה פסקה ,)42.402בפסקה 
 

42.536 
 - 42.535למרות האמור בפסקה 

ובכלל זה חוקים , עדותיה לבקר את הכנסת וו42.321אסור על העובדים המנויים בפסקה  )א(
,  בנאום במקום פומבי, איון עם עיתונאייבר, במסיבת עיתונאים, והחלטות שנתקבלו על ידיהם

 ;בעיתון או בספר, בשידור
בין ,  לראיין אישים בנושאים פוליטיים או מדיניים42.321אסור על העובדים המנויים בפסקה  )ב(

; בספר או במקום פומבי, בטלוויזיה, ברדיו, במסיבת עיתונאים, בעיתון, כרבשכר ובין שלא בש
 ;איון הנערך לאחר שעות העבודהיאיסור זה חל גם על ר

ובכלל  , את הכנסת וועדותיה, בצורה מעליבה או פוגעת, אסור על עובד באיזו דרגה שהיא לבקר )ג(
בנאום במקום , איון עם עיתונאייבר, במסיבת עיתונאים, זה חוקים והחלטות שנתקבלו על ידיהם

 ;בעיתון או בספר, בשידור, פומבי
ועדותיה או חברי , ידי הכנסת-שר רשאי להסמיך עובד משרדו להגיב על ביקורת שנמתחה על )ד(

 .כנסת על החלטה או עניין הנוגעים למשרדו
 

42.537 
,  לבקר את הממשלה ומשרדיה ובכלל זה מדיניותם42.321אסור על העובדים המנויים בפסקה  )א(

 ;בעיתון או בספר, בשידור, בנאום במקום פומבי, בראיון עם עיתונאי, במסיבת עיתונאים
 ,   החלטת  הממ של ה  ;)5(1'ס , 1959-ט "תשיה ,  )סיוג פעילות מפלגתית ומ גבית כספים(חוק שירות המ דינה (
 ) 1904'  ע, 1959-ט" תשיה, 701פ "י

 לבקר ממשלה שכיהנה בעבר או מדיניות קודמת של 42.321אסור על העובדים המנויים בפסקה  )ב(
 א ו  בעיתון, בשידור, בנאום במקום פומבי, בראיון עיתונאי, במסיבת עיתונאים, משרדי הממשלה

 ;בספר
את הממשלה המכהנת , בצורה מעליבה או פוגעת, אסור על עובדים באיזו דרגה שהיא לבקר )ג(

 .או מדיניות קודמת של משרדי הממשלה/או כל ממשלה שכיהנה בעבר ו/ו, באותה עת ומשרדיה
 )21/נח(

 
  פרסום ספרים- 42.54

 
42.541 

י או הקשור בעניינים שבהם הוא מטפל בתוקף מבקש עובד לפרסם ספר בעניין הקשור בתפקידו הרשמ
כולו או , להרשות את פרסום הספר, או מי שהוסמך לכך על ידו, ונוטה המנהל הכללי, תפקידו הרשמי

 .מוסמך הוא להתנות את רשותו בכך שהספר יוצא כפרסום רשמי, )42.532ראה פסקה (ברבים , מקצתו
 

42.542 
זכאי העובד לש כר  , 42.541בהתאם לפסקה , ן הרשות לפרסם ספר בכך שייצא כפרסום רשמיהותנה מת

ושלא יהיה גבוה מהשכר לפי התעריף המוסכם בין אגודת , הסופרים שעליו הוסכם בינו לבין האחראי
ראה (המדינה שירות או לשכר בשיעור אחר שייקבע באישור נציבות , לים לבין אגודת הסופרים"המו

 ).42.543גם פסקה 
 

42.543 
 ; מותנית במילוי שני תנאים אלה42.542זכותו של עובד לקבל שכר סופרים לפי פסקה 

 ;כתיבת ספרים או מאמרים בשביל המשרד אינה חלק מתפקידיו הרגילים של העובד )א(
 .כולו בזמנו הפנוי של העובד ומחוץ לשעות עבודתו הרגילותהספר נכתב  )ב(
 

42.534 - 42.543
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  חריגה מסמכות- 42.6
 

/   הוראות כלליות - חריגה מסמכות 42.61
/   חריגה מסמכות בעניין העסקת עובדים 42.62
 הוועדה לבירור העסקת עובדים שלא  42.63
 נוהל טיפול בחריגה מסמכות  42.64/ כדין 

 נ קיטת 42.65/ הקשורה בהעסקת עובדים 
 נוהל  42.66/ אמצעים עקב חריגה מסמכות 

 בהעסקת הטיפול בחריגה מסמכות שאינה קשור
 נקיטת אמצעי משמעת עקב  42.67/ עובדים 

 חריגה מסמכות שאינה קשורה בהעסקת עובדים
 

  הוראות כלליות- חריגה מסמכות - 42.61
 

42.611 
 .אלא אם הוסמך לכך כדין, צר המדינהלא יתחייב עובד בשם המדינה ולא ישלם כספים מאו

 .ות פרק משנה זה אינן באות לגרוע מכללות הוראות פסקה זואהוראות שאר פסק
 

42.612 
וכן לא , 1951-א"תשיה, חוק נכסי המדינהפי -אם לא הוסמך לכך על, לא יתחייב עובד בשם המדינה

 .ל"כפי שנקבעה לפי החוק הנ, יתחייב עובד בשם המדינה מעבר לסמכותו
 

  חריגה מסמכות בעניין העסקת עובדים- 42.62
 

42.621 
 .ר"אם לא הוסמך לכך בהתאם להוראות התקשי, באיזה מעמד שהוא, לא יעסיק עובד אדם בשירות

 
42.622 

ר או הוראות "הוראות התקשי, ים לעובד אלא במסגרת החוקלא יתחייב עובד בשם המדינה לשלם כספ
 .ל"יתן הוראה לשלם כספים כנים ולא "התכ

 
42.623 

, במשרדו) באיזה מעמד שהוא(הקשור בהעסקת עובדים , נתגלה לאחראי מקרה של חריגה מסמכות
,  מצא האחראי . יברר את העניין ויבדוק אם יש מקום להפסיק את עבודתו של העובד שהועסק שלא כדין

 .יורה מיד על הפסקת עבודתו, כי יש מקום להפסיק את עבודתו של העובד כאמור
 

42.624 
יועבר כל מקרה של חריגה מסמכות בהעסקת עובדים לטיפולה של , במקביל לפעולה האמורה לעיל

  .42.63הוועדה לבירור העסקת עובדים שלא כדין כמפורט בסעיף 
 

  הוועדה לבירור העסקת עובדים שלא כדין- 42.63
 

42.631 
 .ליד נציבות שירות המדינה פועלת ועדה לבירור העסקת עובדים שלא כדין ועיכוב תשלום משכורת

 
42.632 

 :עדה הםותפקידי הו
ידי מי שאיננו  - כדין או עלאלברר מקרים של העסקת עובדים בשירות המדינה ללא אסמכת )א(

ר או בהתאם להוראה אחרת בעניין זה "להוראות התקשי, לתקנות, ך בהתאם לחוקמוסמך לכ
 ;שניתנה כדין

 .לברר מקרים של עיכוב בתשלום משכורתם של עובדים בשירות המדינה )ב(
 
 
 
 
 
 

42.611 - 42.632
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42.633 
 :סמכויות הוועדה הן

, כלומר; 1959-ט"תשיה, )מינויים(חוק שירות המדינה  ל44להמליץ על הפעלת הוראות סעיף  )א(
 ;לחייב להחזיר לאוצר המדינה כל סכום ששולם למי שנתקבל לשירות בניגוד לחוק

 ;להמליץ על נקיטת צעדים משמעתיים )ב(
 ;להמליץ על תיקונים מינהליים או ארגוניים )ג(
 ;בנסיבות העניין אין מקום לאיזו פעולה שהיאש,להחליט )ד(
 .להמליץ כל המלצה אחרת שתיראה לוועדה )ה(
 

42.634 
 הרכב הוועדה

 :הוועדה לבירור העסקת עובדים שלא כדין תהיה מורכבת כדלהלן
 ר" יו-בנציבות שירות המדינה ) משמעת( בכיר ממונה

  חבר - החשב הכללינציג 
 . חבר -האחראי של המשרד הנוגע בדבר או נציגו 

 .ירושלים,  נציבות שירות המדינה,)משמעת( בכיר ממונה: כתובת הוועדה
 

  נוהל טיפול בחריגה מסמכות הקשורה בהעסקת עובדים- 42.64
 

42.641 
 באיזה ,נתגלה לחשב משרד או לגזבר יחידת סמך מקרה של חריגה מסמכות הקשור בהעסקת עובד

 .כך מיד בכתב לאחראי במשרד או ביחידת סמך או באחת מהיחידות המינהליות יודיע על, מעמד שהוא
 .42.624- ו42.623ות אפי הוראות פסק-האחראי יפעל על

 
42.642 

 לוועדה - יום 14 תוך -חראי בכתב על כל מקרה של חריגה מסמכות הקשור בהעסקת עובדים יודיע הא
, בהודעתו יפרט האחראי את נסיבות המקרה .לבירור העסקת עובדים שלא כדין בנציבות שירות המדינה

 .את הערות מנהל היחידה הנוגעת בדבר ואת שם העובד אשר חרג מסמכותו כאמור, את הערותיו
 .להודעתו יצרף האחראי את כל המסמכים הקשורים לעניין

 
  נקיטת אמצעים עקב חריגה מסמכות- 42.65

 
42.651 

ידי  -ידי משרד או על-נתגלה לאחת היחידות בנציבות שירות המדינה מקרה של חריגה מסמכות על
לממונה בכיר תועבר ההודעה במישרין , יחידה מיחידות המשרד הקשור בהעסקת עובדים שלא כדין

העתק מהודעה זו יישלח בכל  . וועדה האמורה אשר יפעיל את ה,בנציבות שירות המדינה) משמעת(
 .מקרה אל האחראי במשרד הנוגע בדבר

 )12/עג0
 

42.652 
 במשרד האוצר מקרה של חריגה חשב הכללינתגלה לממונה על התקציבים במשרד האוצר או ל

תועבר  , ידי יחידה מיחידות המשרד הקשור בהעסקת עובדים שלא כדין-ידי משרד או על-מסמכות על
חשב העתקים מהודעה זו יישלחו לאחראי ול . כדיןההודעה לוועדה לבירור העסקת עובדים שלא

 .המשרד הנוגע בדבר
 

42.653 
קיבלה הוועדה הודעה על חריגה מסמכות או על העסקת עובדים שלא כדין או על עיכוב תשלום  

 .תבדוק את העניין ותגיש את המלצותיה לנציב שירות המדינה, משכורת
 

42.654 
אך לא הוצאו או לא , ביודעין או שלא ביודעין, כי עובד חרג מסמכותו, לאור המלצות הוועדה, נמצא

יחליט נציב שירות המדינה אם ובאילו אמצ ע י  , יוצאו כספים עקב זאת או הוצאו או יוצאו כספים
 .משמעת יש לנקוט נגד העובד

 
 
 

3.1.2013 

42.633 - 42.654
  איסורים וחובות המוטלים על העובדים- 42פרק 

___________________________________________________________________________

https://www.prisha.co.il/



  נוהל טיפול בחריגה מסמכות שאינה קשורה בהעסקת עובדים- 42.66
 

42.661 
ריגה מסמכות או של הוצאת כספים שלא כדין  נתגלה לחשב משרד או לגזבר יחידת סמך מקרה של ח

העתק . חשב הכללייודיע על כך למנהל הכללי ול, שאינו קשור בהעסקת עובדים במשרד, וללא אישור
 .לאחראי, או גזבר יחידת הסמך, מהודעתו ישלח חשב המשרד

 
42.662 

 העתק מהערותיו ישלח  . את הערותיו- יום 21 תוך - חשב הכלליהמנהל הכללי יברר את העניין וישלח ל
 .לפי העניין, המנהל הכללי לחשב המשרד או לגזבר יחידת הסמך

 
42.663 

יודיע , או הוצאו כספים שלא כדין וללא אישור,  כי אכן חרג עובד מסמכותו כאמורהחשב הכללימצא 
 .ל הכללי של המשרד למנההחשב הכלליהעתק מהודעתו ישלח . על כך לנציבות שירות המדינה

 
42.664 

 .תבדוק את העניין ואת נסיבותיו, 42.663קיבלה נציבות שירות המדינה הודעה לפי פסקה 
 

  נקיטת אמצעי משמעת עקב חריגה מסמכות שאינה קשורה בהעסקת עובדים- 42.67
 

42.671 
,  או לא יוצאו, אך לא הוצאו, רג עובד מסמכותוכי ח, בבדיקה שערכה נציבות שירות המדינה, נמצא

 .יחליט נציב שירות המדינה אם ואילו אמצעי משמעת יש לנקוט נגד העובד, כספים עקב זאת
 

42.672 
או נמצא כי חרג עובד , כי חרג העובד מסמכותו ביודעין, בבדיקה שערכה נציבות שירות המדינה, נמצא

יורה נציב שירות המדינה על נקיטת אמצעי , ו כספים עקב זאתמסמכותו בלא יודעין והוצאו או יוצא
 .משמעת נגד העובד

 

42.661 - 42.672
  איסורים וחובות המוטלים על העובדים- 42פרק 
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 מתנות וטובות הנאה,  פרסים- 42.7
 

 42.72/  כללי 42.71/  הגדרות ופרשנות 42.70
 טובות הנאה  42.73/ טובות הנאה אסורות 

 מינוי ועדה משרדית והטיפול  42.74/ מותרות 
/ תנות ושמירתן  רישום מ42.75/ בקבלת מתנה 

/  ולהצבה במשרד ,  מסירת מתנות למקבל42.76
 42.78/  ועדת היתרים בראשות שופט 42.77

 ספירת מלאי ומצאי המתנות
 

  הגדרות ופרשנות- 42.70
 

42.701 
 :זה משנה בפרק

בין שהם  , אדם-התאחדות או חבר של בני, חברה, גוף, מפעל, לרבות מוסד
 ;ועד עובדים או נציגות עובדים; מאוגדים ובין שאינם מאוגדים

-  "אדם"

הזכות , הנחה, ערבות, הענקה, תשורה, נכס מוצר לרבות מתנה, שווה כסף, כסף
בין שצורתה מוחשית ,  וכן כל טובת הנאה בעלת ערך חומרי-לקבלת טובת הנאה
 :ובכלל זה, ובין שאינה מוחשית

 ;תלושי קנייה ומתנות לחגים או לציון אירועים מיוחדים )א(
כרטיסי מנוי או כרטיסים לאירועים או למתקנים שהכניסה אליהם , הזמנות )ב(

, מוזיאונים, חדרי כושר, מתקני ספורט ובילוי: כגון(היא בתשלום 
 ;)ב"קונצרטים וכיו, הצגות, בתי מלון, מסעדות

הנחות בקשר לרכישת מצרך או קבלת שירות מעבר להנחה המקובלת לגבי  )ג(
או שירות מעבר לרמה לגביה ניתן תשלום או שדרוג מצרך , כלל הציבור

החלפת מכשירי הטלפון הסלולארי מעבר למה שניתן לכלל , למשל(
 ;)הציבור

השתלמות על חשבון גופים עסקיים וגופים אחרים שאינם בשירות  )ד(
 .שלא באישור הגופים המוסמכים במשרד, המדינה

 )16/סו(

-  "טובת הנאה"

בין שהעובד נהנה בפועל , לרבות בקשה או הסדרת טובת הנאה בדרך כלשהי
 ;מטובת ההנאה ובין שטרם נהנה כאמור

-  "קבלה"

ידי -או עובד אחר שנקבע על, במשרד) מ"בנא(מנהל יחידת משאבים חומריים 
 :משמש גם כחבר ועדת המתנות המשרדית, ל"המנכ

-  "ממונה"

, לבדוק בנסיבות מסוימות את המתנות, בין היתר, שתפקידו, נציג אגף הביטחון
 ;אם אינן מהוות סיכון ביטחוני

-  "הבודק"

- ;1979-ם"התש, )מתנות(חוק שירות הציבור   "החוק"
- ; 1980-ם"התש, )מתנות(תקנות שירות הציבור   "התקנות"

- ;מקבל המתנה  "המקבל"
, ועדה לטיפול במתנות בה יכהנו היועץ המשפטי והחשב של המשרד הממשלתי

נציג אחר שיקבע או , )מ"בנא(או נציגיהם וכן מנהל יחידת משאבים חומריים 
 ; והמשמש כאחראי על חדר המתנות, המנהל הכללי של המשרד

-  "ועדה משרדית"

- ;חדר שיוקצה במשרד לשם אחסונן הזמני של המתנות  "חדר מתנות"
- ;ל"ידי המנכ-יועצי שרים וכל מי שיוסמך על, לים"מנכ, מנהלי לשכות שרים  "מקבילים"

בין  , ות או טובת הנאה אחרת שלא בתמורהאו מתן שיר, הקנית נכס שלא בתמורה
 ;לארץ-שההקניה נעשתה בארץ ובין בחוץ

-  )מתנות" (מתנה"

מתנה לרגל אירוע : כגון, כל מתנה הניתנת לעובד ציבור באשר הוא עובד ציבור
 ;מתנה מוועד עובדים וכיוצא בזה, מתנת חג, אישי או משפחתי

-  "מתנה אישית"

42.701
  איסורים וחובות המוטלים על העובדים- 42פרק 
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למעט מתנה הנית נ ת ,   300₪- בש קלים של שו וה  ערך ל מתנה שאינה  עולה בערכה

 ;בכסף
-  "מתנה קטנת ער ך"

- ;מתנה הניתנת  ל עובד ציבור בהיותו עובד ציבור   "מתנה ר שמית"
- ; לאו מי או תצוגתי, מתנות שיש לה ן  ערך סמלי מתנות  שבסמכות "

המשרד להשאיר    
 "אצלו

- ; ה מתנות המתקבלות,  לפי סדר רץ, ספר בו נרשמות   " ספר המתנות"
- ;לרבות ח ייל, נושא מש רה או   תפקיד מטעם המדינה  " עובד ציבור"

 ; ראשי לשכ ות  השרים ו ראש ל שכת מקבילי השרים,  ראש לשכת  הש ר
 . או בתקנות/כל מונח אחר ב פרק משנה זה י פורש כהגד רתו   בחוק ו

-  " ש" רל"

 
42.702 
הן כדי לצמצם את ההוראות הכלליות  ואין ב,ות בפרק משנה זה הובאו לצורך הבהרה בלבדאהדוגמ

 .אותן הן באות להדגים
 

  כללי- 42.71
 

42.711 
ואין הוא רשאי לקבל בעד , עובד מקבל משכורת ותשלומים אחרים המגיעים לו מאוצר המדינה בלבד

 .אלא אם הדבר מותר לפי הוראות פרק משנה זה, עבודתו או בקשר עמה טובת הנאה מאדם
 ראה פסקה  -ר דירקטוריון מטעם המדינה בחברה ממשלתית "ינה כדירקטור או כיועל כהונת עובד המד

42.478. 
 

42.712 
הנ זקק  , מאת אדם  שא יננו  חבר לעבוד ה, חברתי או  אחר , עובד יימנע להיענות לה זמנה ל אירוע משפחתי )א(

,   הקשורים במילוי תפקידו , או בעקיפיןבמישרין  , לטיפולו  או לכל  שירו ת  אחר, להמלצתו, להחלטתו
 ; באחריותו ובסמכויותיו  וכן יימנ ע עובד להזמין אדם כזה לאי רו ע כאמור לעיל

,   לעיל לא יחול ו על עובד המקיים עם המזמין קשר אישי  שנוצר  לפני מגעיו של  העובד) א (הוראות  נסמן   )ב(
 לא ינהג העובד באופן שבו לא יוכל   -ה עם  המזמין ובלבד שגם בהיענות להזמנה לפי נסמן ז, בתור שכזה

הכל בכפוף לאיסורים ולהיתרים של פרק משנה   , לנהו ג עם המזמין ללא משוא פנים, או ייחשד שלא יוכל
 ; זה

ידי אדם שהיה  -שבטיפולו או על קטין ידי-חברתי או אחר על, קצין מבחן המוזמן לאירוע מש פחתי )ג(
להזמנ ה לאחר שיקבל  על כך אישור  ממדריכיו או מקצין המבחן   ייענה -ידי בן משפחתם  -או על, בטיפולו
ליון  הרישום  השוט ף בתיק המטופל בציון יייר ש ם הדבר בג, קיבל קצין המבחן אישור כאמו ר .המחוזי

 . הנימוקים לאישור
 

  טובות הנאה אסורות- 42.72
 

42.721 
בכלל זה אסו ר לעובד הציבור  . ובד ציבורתפקידו וחובותיו כע, על עובד ציבור לנהוג בדרך  ההו למת את מעמדו

 . ר"פי התנאים שנ קבעו לכך בחוק ובתקשי-אלא  על, לא מעובד אחר ול א מכל אדם מקר ב הציבור, לקבל מתנה
 

42.722 
הואיל והדבר עלול להתפרש , יסרב לקבלה, אשר הוצעה לו מתנה באשר הוא עובד ציבור, עובד ציבור
במקרים אלו המתנה אינה . יע עליו ועל תפקודו בעבודתואשר ניתנת בכדי להשפ, כטובת הנאה

 .תוך מתן הסבר מתאים לנותן המתנה, מתקבלת
 

42.723 
ניתן לקבל , או כפגיעה בגוף שהנותן מייצג, אם הסירוב לקבלת המתנה עלול להתפרש כפגיעה בנותן

להעביר את המתנה אך על עובד הציבור להודיע מיד על קבלת המתנה לוועדה המשרדית ו, את המתנה
 . לטיפולה

 
42.724 

חייב , כמו כן. אסור לו גם לקבלה בעקיפין או באמצעות אדם, טובת הנאה שאסור לעובד לקבלה במישרין
,   אחות , אח, בת,  בן,  הו רה, זו ג-ב ן: כגו ן(העובד להשתמש בסמכותו ובהשפעתו כדי שגם קרוב משפחה שלו  

 נודע לעובד כי .לא יקבל טובת הנאה בנסיבות אלו, )ה/נכד,  כלה, חתן, חמות, חם/חותנת,  חותן,גיסה, גיס
למנהל היחידה או לעובד הממונה , עליו להודיע על כך לאחראי,  קרוב משפחה שלו קיבל טובת הנאה כאמור

 .עליו במשרד
 

9.3.2006 

42.701- 42.724
  איסורים וחובות המוטלים על העובדים- 42פרק 
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42.725 
מוטלת בראש , האחריות להימנע מהיקלעות למצב של עבירה על הוראות פרק משנה זה והנחיותיו

על , בכל מקרה של ספק לגבי התקיימות התנאים ותחולתם ביחס לעובד. ובראשונה על עובד הציבור
למסור לו המי ד ע , עובד הציבור להיוועץ תחילה ביועץ המשפטי של משרד או של יחידת הסמך

 .הרלוונטי ולפעול לפי הנחיותיו
 

  טובות הנאה מותרות- 42.73
 

42.731 
 : מתנות אישיות כגוןעל קבלתנוהל זה אינו חל 

 ;מדינההמתנה הניתנת לעובד ללא קשר להיותו עובד  )א(
 ;מתנה הניתנת לעובד מחבריו לעבודה )ב(
 ;מתנה הניתנת לעובד מוועד העובדים )ג(
 ;שניתנה לפי הנהוג בנסיבות העניין, מתנה הניתנת לעובד לרגל אירוע אישי או משפחתי )ד(
 ; חל עליהםפרסים הניתנים לעובד מאוצר המדינה שנוהל זה אינו )ה(
ואשר ניתן  , אך בתיאום מלא עם מוסדותיה, פרסים הניתנים לעובד שלא מאוצר המדינה )ו(

 ;"עובד מצטיין"פרסי : כגון, בטלוויזיה או ברשומות, ברדיו, להעניקם פומבי בעיתון יומי
     .נסמן מבוטל )ז(

 )4/סח(
 

42.732 
כטובת , ככלל, אין לראותה, פעילות הקשורה למילוי תפקידו של עובד הציבור הכרוכה בטובת הנאה

, ולא להיראות כעלולה להשפיע, וזאת בסייג שקבלת טובת ההנאה לא עלולה להשפיע, הנאה אסורה
,  כמקובלללא תמורה עובד הציבור  השתתפות, ככלל, בהתאם לכך. רעל מילוי תפקידו של עובד הציבו

אליהם הוזמן עובד , הכרוכים לגבי כלל הציבור בתשלום, באירועים דוגמת האירועים המפורטים להלן
 : בגדר טובת הנאה אסורהתהיהלא ,  תפקידו כעובד הציבורבתוקףהציבור 

 ;) המדינהבתולדותאירוע לציון מאורע : וןכג(רשמי   ממלכתי או אירוע בעל אופי ציבוריאירוע )א(
 בדרך משתתףאו ,  שהכנסותיו מיועדות למטרה ציבורית בו עובד הציבור נושא דבריםאירוע )ב(

 ;אחרת לשם קידום המטרה הציבורית
באירוע , ככלל. כבוד פומבי בעל משמעות ציבורית מיוחדת בו משמש עובד הציבור אורח אירוע )ג(

 תרבות הנערכים דרך מופעיתחרויות ספורט או : כגון, שגרתייםמסוג זה לא נמנים אירועים 
 ; אורחי כבודבהםשגרה למינויים או לצופים מזדמנים אשר אין כל הצדקה שיהיו 

 . או דוברכמרצהימי עיון או אירועים דומים שבהם משתתף עובד הציבור , השתלמויות, כנסים )ד(
 )6/עב(

 
42.733 

בגין השתתפות באירועים ,  משנה זהבפרק כמפורט  הנאהכי האיסור על קבלת טובת,  מובהרעוד
בור שתפקידו הרשמי מחייב אותו להיות   חל לגבי עובד ציאינו 42.732דוגמת אלה המפורטים בפסקה 

ריש וי  , כגון לשם בדיקת היבטי בטיחות,  המופע לשם מילוי תפקידואונוכח פיזית במקום האירוע 
עובד ציבור כאמור רשאי להיות נוכח באירוע תרבות או ספורט הפתוח . וכדומהסדר ציבורי , עסקים

ים אלה היוזמה לביקור במקום אמורה להיות במקר.  ככל הנדרש לצורך מילוי תפקידובתשלוםלציבור 
 . עובד הציבור ולא בדרך של חלוקת כרטיס או הזמנה מצד מארגן האירועשל

 
42.734 
 עובד הציבור מטעמם באירוע מסוים דרושה השתתפות שמשרד או יחידת סמך או גוף סבורים כי ככל

ככלל להשתתפותו , אין מניעה, ר תפקידו של עובד הציבובמסגרתבמסגרת תפקידו של אותו גוף או 
  .כמקובלבאירוע בתמורה מלאה 

 )16/סו(
 

  מינוי ועדה משרדית והטיפול בקבלת מתנה- 42.74
 

42.741 
 מינוי ועדה משרדית ואחראי לטיפול במתנות )א(

נה ועדה לטיפול במתנות שקיבל עובד או נושא משרה במשרד  כל משרד ממשלתי תמוב .1
 ;)"הוועדה המשרדית "- להלן(

42.725 - 42.741
 ל העובדים איסורים וחובות המוטלים ע- 42פרק 
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כחברי הוועדה המשרדית יכהנו היועץ המשפטי והחשב של המשרד הממשלתי א ו   .2
 . וכן האחראי על חדר המתנות,נציגיהם

ות  יכול להי,)מתנות(כהגדרתה בתקנות שירות הציבור " רשות ביטחון"הרכב הוועדה של (
 ;) ובלבד שבוועדה יכהן היועץ המשפטי של רשות הביטחון או נציגו,שונה מהרכב זה

  .ל המשרד ותוקפו יהיה לשנה אחת"ידי מנכ-יעשה בכתב עליהמינוי  .3
  ).יש לחדש המינוי מדי שנה(

 מינוי ממונה לחדר המתנות )ב(
ים ימנה כממונה לחדר המתנות את מנהל אגף משאב, ידו-ל או מי שהוסמך על"המנכ .1

 ;ידו-או עובד אחר שנקבע על, )מ"בנא(חומריים 
 .יימסר לאחראי ויפורסם בהוראות שעה של המשרד, המינוי ייעשה בכתב .2

 
42.742 

 יום  15 יעביר את המתנה לוועדה המשרדית תוך ,עובד ציבור שקיבל מתנה שהחוק חל עליה )א(
על קבלת מתנה  הודעה   טופס בצירוף,מיום שהתקבלה או מיום שנודע על קבלתה לפי המאוחר

  ;)6010מדף (
וועדה המשרדית תנהל רישום של הודעות ומתנות שקיבלה בספר המתנות של המשרד ה )ב(

וכן של כל החלטה שקיבלה או פעולה שנקטה  , )"ספר המתנות "-להלן () 6011מדף (הממשלתי 
 .בקשר עם המתנה

 
 

42.743 
 )פי הוראות אגף הביטחון של המשרד-במקרים שהדבר נדרש על(בדיקה ביטחונית 

 ;פי הוראות אגף הביטחון-בדיקה ביטחונית תיעשה על )א(
המתנה לבודק באגף  ימסור המקבל את , לאחר מסירת ההודעה על קבלת המתנה כאמור לעיל )ב(

 ;הביטחון
ירשום את תאריך קבלתה בתחתית טופס ההודעה על , הבודק יאשר את קבלת המתנה לבדיקה )ג(

 ;יחתום על הטופס ויחזיר את המקור למקבל, ירשום את שמו, קבלת מתנה
 ; יש לנהוג לפי הוראות אגף הביטחון,אם מתגלה חשש ביטחוני כלשהו )ד(
 .)6010מדף  (הודעה על קבלת מתנהירשם בטופס ידבר החשש הביטחוני  )ה(
 

42.744 
  מזוןמתנות
 . ביחידתולשימוש מזון סבירה ומקובלת בנסיבות העניין תימסר למקבל מתנת

 
  רישום מתנות ושמירתן- 42.75

 
42.751 

 ספר המתנות
 .בכל עת, ישקף נאמנה את מקום הימצאותה של כל מתנה ומתנה) 6011מדף (ספר המתנות 

 
42.752 

 )קליטה במערכת הממוחשבת(רישום בספר המתנות 
 ;)6011מדף (לרבות מתנות קטנות ערך , בספר המתנות תירשמנה כל המתנות )א(
 ;ידי הממונה בלבד-רישום בספר המתנות ייעשה על )ב(
 ;והמפתחות יהיו בידי הממונה) כספת(ספר המתנות יישמר בארון סגור  )ג(
 .לפי תאריך קבלתן, באותו ארון יישמרו טפסי ההודעות על המתנות )ד(
 

42.753 
 סימון המתנה

בהתאם לרישום בטופס  , יירשם על המתנה מספרה הסודר, מתנותבעת רישום המתנה בספר ה )א(
 ;)6011מדף(ספר המתנות 

ככלל . ומבלי לפגוע בערכה או בצורתה, הרישום ייעשה תוך התאמה לחומר ממנו עשויה המתנה )ב(
 . ם מספרה הסודר של המתנהעליה יירש,  תודבק על המתנה מדבקה-

 

42.741 - 42.753
  איסורים וחובות המוטלים על העובדים- 42פרק 
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42.754 
 אחסון המתנה

מנת לאפשר את בחירתן -המתנות יאוחסנו בחדר המתנות באופן זמני לפי המספר הסודר על )א(
 ;אפוטרופוס הכלליאו למסירה למקבל המתנה או להעברתן ל, האפשרית להצבה

או בכל אמצעי אחסון , תאים, מדפים, הממונה על חדר המתנות יאחסן את המתנה בארונות )ב(
 ;תוך הקפדה על שלמותה ואיכותה, מתאים אחר

כדי לשמור על , ניתן לאחסן את המתנה מחוץ למשרד, באישור ועדת ההיתרים, במקרים מיוחדים )ג(
 ).כגון ספר עתיק(שלמותה 

 
42.755 

 ;ינקוט בכל האמצעים המתחייבים להגנה על המתנההממונה על חדר המתנות  )א(
 :כגון, ובהתאם לרגישויות המיוחדות שלהם, האמצעים יותאמו לחומרים מהם עשויה המתנה )ב(

 ;רגישות לטמפרטורה לא מתאימה או לחות .1
 ;רגישות לאור .2
 ;הצבה יציבה .3
 .ועוד .4

 ;גלאי חום וכדומה, בחדר המתנות יותקנו במידת האפשר גלאי עשן )ג(
 ;או בקרבת מקום אליו, וי שרפה יותקנו בחדר  המתנותאמצעי כיב )ד(
 ;או תותקן דלת פלדה, על דלתות חדר המתנות יותקנו סוגרים מתאימים )ה(
 ;הכניסה לחדר המתנות תיעשה רק בנוכחות הממונה ובאחריותו )ו(
 ;מפתחות החדר יישמרו בידי האחראי )ז(
 .תי סבירה בחדר המתנותל על כל התרחשות בל"הממונה ידווח מיד לראש אגף הביטחון ולסמנכ )ח(
 

 ולהצבה במשרד,  מסירת מתנות למקבל- 42.76
 

42.761 
 מסירת מתנה קטנת ערך למקבל

 לפנות לוועדה המשרדית בבקשה לקבוע אם המתנה שקיבל היא מתנה קטנת  חייבעובד הציבור  )א(
 ; שניתנה לפי הנהוג בנסיבות העניין,ערך וסבירה

 ;ד להציג ראיות לעניין שווייה של המתנההוועדה המשרדית רשאית לבקש מהעוב )ב(
ושאין , הוכח לוועדה כי המתנה היא אכן קטנת ערך וסבירה שניתנה לפי הנהוג בנסיבות העניין )ג(

 ; תורה הוועדה על הקניית המתנה למקבלה-בהענקתה למקבל טובת הנאה אסורה 
  . בעניין ינחו את הוועדה המשרדית בהחלטותיההחשב הכלליהנחיות  )ד(

 )4/סח(
 

42.762 
 הצבת מתנות במשרד

הממשלתי לשם הצגתה במקום הוועדה המשרדית רשאית להחליט על שמירת המתנה במשרד  )א(
 ;החלטה כאמור תירשם בספר המתנות ;ולתקופה שתחליט

 . מסירת מתנה רשמית בעלת משמעות סמלית או ייצוגית למקבל  תהיה לתצוגה בלבד )ב(
עובד ציבור שקיבל מתנה רשמית בעלת משמעות סמלית או ייצוגית ומעוניין בהצבתה במשרד 

 ;)6012מדף (  בקשה מיוחדת -ה ימלא טופס פנייה לקבלת מתנ, לצמיתות
מכל , הפונה ירשום בטופס את הסיבות לבקשת המתנה ויתחייב להחזירה בעת פרישתו מהעבודה )ג(

 ;)פרישה לפנסיה וכדומה, פיטורים, התפטרות: כגון(סיבה שהיא 
 . להצבת המתנה ומיקומה יירשמו בספר המתנותהחלטת הוועדה המשרדית בבקשה )ד(
 

  ועדת היתרים בראשות שופט- 42.77
 

42.771 
 ;ידי שר המשפטים-ועדת ההיתרים תהיה בהרכב של שלושה חברים שימונו על )א(
בראש הוועדה יעמוד שופט וחבריה יהיו חבר שהציע נציב שירות המדינה מקרב עובדי נציבות   )ב(

חוק שירות הציבור  בע היושב ראש מקרב עובדי גופים ציבוריים ששירות המדינה וחבר נוסף שק
 .  חל עליהם ומקרב הציבור)מתנות(

 

42.754 - 42.771
  איסורים וחובות המוטלים על העובדים- 42פרק 
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42.772 
 סמכויותיה

ל שיינתן ההיתר יכו.  הן לגבי סוגים של מתנות או למתנה מסוימת,לתת היתר לקבלת מתנות )א(
 ; או בסמוך לאחר הענקת המתנה,מראש

ידיו לוועדה -בין שכבר נמסרה על, כולה או מקצתה למקבלה, להחליט בדבר הקניית המתנה )ב(
 ;המשרדית ובין שטרם נמסרה

 ;להחליט בדבר שחרור עובד הציבור מתשלום השווי כולו או מקצתו של מתנה שאין בה קניין )ג(
 ;בידי מקבלה ובדבר תנאי ההפקדה, ו מקצתהכולה א, להחליט בדבר הפקדת המתנה )ד(
לא תשחרר העובד מתשלום שווי המתנה ולא , לא תקנה המתנה למקבלה, הוועדה לא תיתן היתר )ה(

או אם יש , תרשה את ההפקדה אם יש בהקניית המתנה משום חשש לפגיעה בטוהר המידות
 .במתנה ערך בעבור המדינה מלבד ערכה הכלכלי

 
42.773 

 ידי הוועדה להיתרים-קשה להקניית מתנה עלנוהל הפנית ב
יפנה לוועדה המשרדית בבקשה מנומקת על גבי טופס  , עובד המבקש כי תוקנה לו מתנה שקיבל )א(

על הבקשה יכולה להיות מצורפת להודעתו ) (6013מדף (ת המתנה לצמיתות /פניית המקבל
 ;)המתנה

ורשאית היא לצרף לבקשה את חוות , הוועדה המשרדית תעביר את הבקשה לוועדת ההיתרים )ב(
 .דעתה

חוק שירות הציבור אם הוועדה המשרדית סבורה כי הבקשה אינה עולה בקנה אחד עם הוראות 
במידה . רשאית היא להודיע על כך למבקש בצירוף נימוקיה,  שהותקנו מכוחוהתקנות ו)מתנות(

תועבר הבקשה לוועדת ההיתרים בצירוף , שהעובד עומד על בקשתו לאחר קבלת עמדת הוועדה
 .חוות דעת הוועדה המשרדית

 ;עד להחלטת ועדת ההיתרים) בחדר המתנות(ת יישארו במשרד המתנו
רשאית ועדת ההיתרים לפנות לשמאי מוסמך לשם קביעת שוויה של , במסגרת הדיון בבקשה )ג(

 ;ולהטיל את הוצאות הערכת השווי על המבקש, )או לקבוע את שוויה בדרך אחרת(המתנה 
 ;ועדת ההיתרים תעביר העתק מהחלטותיה לוועדה המשרדית )ד(
יועבר התשלום שהוטל על עובד הציבור , חליטה הוועדה להקנות לעובד הציבור את המתנהה )ה(

 ;האפוטרופוס הכללי/תמורת המתנה לאוצר המדינה
ון הבנק אליו חשב' בציון מס, האפוטרופוס הכללי ינפק למשרדים שוברי תשלום שיהיו לפקודתו )ו(

 ;ייפרע התשלום
, הוועדה המשרדית תהא אחראית על גביית התשלום קודם למסירת המתנה לעובד הציבור )ז(

  ).6014מדף ( בטופס דיווח על הקניית מתנות למקבליהם אפוטרופוס הכלליותדווח על כך ל
 

42.774 
 סמכויות האפוטרופוס הכללי

 אחת לשנה האפוטרופוס הכלליתימסרנה מהמשרדים לידי , המתנות שלא נקבע לגביהן אחרת )א(
  ).6015מדף ( להעברת מתנות בטופס נלווה, בתיאום עמו

להחליט על שמירת המתנה במשרד הממשלתי לשם , כאמור לעיל, הוועדה המשרדית רשאית
  ;לתקופה שתחליט, הצגתה במקום

  .ותמורתה תועבר לאוצר המדינה, ידו- תימכר עלאפוטרופוס הכללימתנה שנמסרה ל )ב(
פי - והכל על- רשאי למסור המתנה לגוף ציבורי הפועל למטרות צדקה או להשמדה האפוטרופוס

  .החשב הכללי בהתייעצות עם האפוטרופוס הכללינהלים שיקבע 
 

  ספירת מלאי ומצאי המתנות- 42.78
 

42.781 
בטופס , תנות ותאשר בדיקתהבסיכום כל שנה תבצע הוועדה המשרדית ספירת מלאי ומצאי של מ

 ).6016מדף (תוצאות ספירת מלאי ומצאי של מתנות 
 

42.782 
) 6017מדף ( קבלת ומסירת מתנות -ח שנתי "דובטופס  אפוטרופוס הכלליהוועדה המשרדית תעביר ל

 . אודות כמות המתנות שהתקבלו ונמסרו או הושארו במשרד
  )9/סד(
 

42.772 - 42.782
  איסורים וחובות המוטלים על העובדים- 42פרק 
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  התרמות גביית כספים ומתן חסות- 42.8
 

 42.82/  איסור התרמה וגביית כספים 42.81
 תאיסור מתן חסו

 
  איסור התרמה וגביית כספים- 42.81

 
42.811 

, ולא יגבה ולא יקבל כספים שנתרמו לאיזו מטרה שהיא, לא יתרים עובד כספים לאיזו מטרה שהיא
ת גם על הוראות פסקה זו חלו). 42.813-42.814ראה גם פסקאות (זולת לאוצר המדינה ובתוקף תפקידו 

 .תרומות או דמי חבר למפלגה
 )5'  ס, 1959-ט '' הת שי, )סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים(חוק שירות המדינה (
 

42.812 
,  חוק הגנת השכר ל25המותרים לפי סעיף , ניכויים הבאים אינו בא למנוע את ה42.811האיסור בפסקה 

 :משכרו של עובד/ ממשכורתו , 1958-ח"תשיה
 ;פי חיקוק-על, סכום שחובה לנכותו או שמותר לנכותו )א(
 ;תרומות שהעובד הסכים בכתב כי תנוכינה )ב(
פי הסכם -השכר על/ שיש לנכותם מן המשכורת ,  חבר בודמי חבר בארגון עובדים שהעובד )ג(

והתשלומים הרגילים לוועד העובדים , קיבוצי או חוזה עבודה שהעובד הסכים בכתב כי ינוכו
 ;במשרד או ביחידה

 ;תוספת לדמי חבר המיועדת למימון פעילות מפלגתית )ד(
 ;ארגוני מעובד שאיננו חבר בשום ארגון עובדים-דמי טיפול מקצועי )ה(
 ;פי חיקוק-ם שהוטל כקנס משמעת בהתאם להסכם קיבוצי או עלסכו )ו(
ובלבד שתשלומים כאמור לקופת גמל שהעובד בלבד חייב לשלם , תשלומים רצופים לקופת גמל )ז(

 ; בכתב על התנגדותו לתשלומיםסיקולא ינוכו משכרו של העובד אם הוא הודיע למע, לה
א ינוכה על חשבון חוב מהסוג האמור בתנאי של, סיקפי התחייבות בכתב מהעובד למע-חוב על )ח(

 ;יותר מרבע שכר העבודה
 .מקדמות על חשבון שכר העבודה )ט(

 ))א(25'  ס, 1958-ח "התשי, חוק הגנת השכר ; 6' ס, ל"החוק הנ(
 

42.813 
פעולה האסורה לפי , בדרך כלל או למקרה מסוים, הממשלה רשאית להתיר למטרה ציבורית )א(

 ;42.811פסקה 
 המגבית - קרן היסודהממשלה החליטה להתיר לעובדי המדינה להתרים כספים לטובת  )ב(

ולגבות ולקבל כספים שנתרמו לטובת קרנות , קרן קיימת לישראל וכן לטובת המאוחדת לישראל
 ;לא תיעשינה בשכר, כשתיעשינה בארץ, ובלבד שפעולות אלו, לארץ-בארץ או בחוץ, אלו

מכות להתיר למנהל מוסד חינוך לגבות את הס, כמו כן החליטה הממשלה לאצול לשר החינוך )ג(
תלמידיו וועדי ההורים , מנת להשתמש בהם לטובת אותו מוסד-ולקבל כספים שנתרמו על

 ;בהתאם לתנאים שייקבעו בכתב ההיתר, הקשורים במוסד או במוסדות כיוצא בו
להתרים בארץ , ידי שר הבריאות-הממשלה החליטה להתיר לעובדי מדינה אשר יאושרו לכך על )ד(

ולגבות ולקבל כספים שנתרמו  , לארץ לטובת אגודת ידידים של בתי חולים ממשלתיים-ובחוץ
  .ובלבד שפעולות אלו לא ייעשו בשכר, לטובת גופים אלה

'   עמ ,  ז"ה תשל,  2276פ  "י, החלטות  המ מש לה; 821' עמ ,  ך"ה תש,  737פ "י,  החלט ת המ מ שלה: 7'   ס,  ל"החוק הנ(
 )16.9.1990- מ388'  הח לטת ממ שלה מס ; 1913' עמ, ז" פ התשל"י; 408

 )3/נא(
 

 
 

42.814 
בין , שאדם כלשהו, מנהל יחידה או כל עובד אחר המופקד על סדרי עבודה, לא ירשה האחראי )א(

, לי מוסד ממשלתי לטובת מפלגהיתרים עובד בין כות, אם הוא עובד המדינה ובין אם לאו
 ;או להחתים אותו שם על התחייבות לתרום, מוסדות צדקה או לאיזו מטרה שהיא

42.811 - 42.814
  איסורים וחובות המוטלים על העובדים- 42פרק 
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הוראות פסקה זו אינן חלות על התרמה או התחייבות לתרומה בעד עובד המשרד או בן משפחתו  )ב(
 ובלבד שההתרמה, או עובד הזקוק לסיוע עקב מצוקה כלכלית קשה, הזקוקים לטיפול רפואי

 . המשרד או מנהל יחידת הסמךל"מנכידי -אושרה על
 )4/סה(

 
  איסור מתן חסות- 42.82

 
42.821 

 :ה זסעיףב
בין אם פועל למטרות רווח ובין אם , אדם או תאגיד מחוץ לשירות המדינה

שלא במסגרת הפעילות השוטפת של הגוף  ,  תמיכההמבקש סיוע או, לאו
 ;המתבקש לתת חסות

 

-  "חסות גוף מבקש"

מתן זכות שימוש בשם  ; פעמי-בין אם באופן קבוע ובין אם באופן זמני או חד
השתתפות , מילוי תפקיד בגוף מבקש החסות, העובד או תפקידו או משרדו
,  שמו של גוף כאמורפנייה לגורמים שונים ב, באירועים מטעם גוף כאמור

מתן רשות שימוש בנכסי הציבו ר  , סיוע בגיוס תרומות, המלצה על גוף כאמור
לעניין זה אין  .ל"או כל פעולה אחרת בעלת אופי כנ, לצורך פעילות הגוף

או אינו מקבל בפועל כל תמורה , נפקות לעובדה כי עובד אינו אמור לקבל
 ;בגין הפעולה המבוקשת ממנו

 

-  "מתן חסות"

- .בין בכתב מינוי ובין בדרך אחרת, ידי המדינה-כל אדם המועסק על  "מדינההעובד "
 
 

42.822 
ל "מנכ אלא אם קיבל מראש אישור לכך מ,עובד המדינה לא ייתן חסות ולא יאשר מתן חסות )א(

ולאחר קבלת חוות דעת היועץ המשפטי של  , המשרד או מנהל יחידת הסמך בה הוא מועסק
 ;)1.1700 הנחייה'  מס(להנחיות היועץ המשפטי לממשלה בהתאם , המשרד

 .תובא לאישור נציב שירות המדינה, ל או מנהל יחידת סמך"בקשה למתן חסות של מנכ )ב(
 )3/עב(

 
42.823 

אלא אם פורסם הדבר במפורש , לא יחול האישור גם על עובד אחר, מדינה אישור כאמורהקיבל עובד 
 . ידי הגורם המוסמך כאמור-על

 
42.824 

סיוג פעילות מפלגתית  (חוק שירות המדינה  ל7תן לפי סעיף אין בהוראה זו כדי לפגוע בהיתר שני
 .42.813ולפי פסקה , 1959-ט" התשי,)ומגבית כספים

 )32/סא(
 

42.814 - 42.824
  איסורים וחובות המוטלים על העובדים- 42פרק 
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 איסורים וחובות המוטלים על - 42 המשך פרק - 43 פרק
 העובדים

  פעילות עסקית- 43.0
 

 43.02/  פעולות עסקיות של המדינה 43.01
 פעולות רישוי  43.03/ חברות בהנהלת תאגידים 

 43.05/  קניית סחורות מהממשלה 43.04/ 
 םפעילות מסחרית במוסדות הממשלתיי

 
  פעולות עסקיות של המדינה- 43.01

 
43.011 

בפעולה או בעסקה של , אחריותו וסמכויותיו, במסגרת תפקידיו, עובד הקשור במישרין או בעקיפין
,  לקרובו, ביצועה או שעלולה לצמוח לו-המדינה ויש או עלול להיות לו עניין אישי בביצועה או אי

-יתן ידו לקיומה או אייולא , דיע על כך מיד לממונה עליו יו-לשותפו או לידידו תועלת אישית מכך 
 .אלא לאחר קבלת אישור הממונה עליו, בכל דרך שהיא, קיומה של הפעולה או של העסקה

בן  , אם, אב, סבתא, סבא: של עובד פירושם הקרובים הבאים שלו או של בן זוגו, "קרוביו", בפסקה זו
 .דודה וצאצאיה, דוד וצאצאיו, אחות וצאצאיה, צאיואח וצא, ילדה וצאצאיה, ילד וצאצאיו,זוג

 
43.012 

 אינן חלות על עסקות או על פעולות של המדינה שבעשייתן יש לעובד עניין או 43.011הוראות פסקה 
 .טובת הנאה עקב כהונתו מטעם הממשלה במשרה בהנהלה של חברה ממשלתית

 
 תאגידים חברות בהנהלת - 43.02

 
43.021 

בין אם מטרת התאגיד היא  ) אגודה, עמותה, שותפות, כגון חברה(לא יהיה עובד חבר בהנהלת תאגיד 
אם בשכר או במשכורת ואם בלי שכר או , או בהנהלת הקדש, קבלת הכנסות או רווחים ובין אם לאו

במקרה של . עובד אם יש בכך משום התנגשות אינטרסים עם תפקידו או עם עבודתו של ה, משכורת
 .תכריע בדבר נציבות שירות המדינה, ל אם לאו"ספק אם קיימת התנגשות אינטרסים כנ

 
43.022 

 משום התנגשות אינטרסים עם תפקידיו או עם  43.021אין בחברות בהנהלת תאגיד כאמור בפסקה 
נהלת התאגיד קבלת אישור לכך מאת הש ר   טעונה חברותו של העובד בה-עבודתו של העובד בשירות 

 .או המנהל הכללי של המשרד בו הוא מועסק
אם תחום פעולתו , השר והמנהל הכללי יימנעו מלתת את האישור לחברות בהנהלת איזה תאגיד שהוא

 .של התאגיד קרוב לתחום פעולתו של המשרד בו מועסק העובד
 

43.023 
היא בגדר עבודה , או בהנהלת הקדש, מאיזה סוג שהואחברות בשכר או במשכורת בהנהלת תאגיד 

פי  - היא טעונה עוד היתר לעבודה פרטית על43.022פי פסקה -ואף אם היא מותרת ואושרה על, פרטית
מוסמכת לתת ) 42.497פסקה (הרשות המרכזית למתן היתר לעבודה פרטית . 42.4הוראות פרק משנה 

 .היתר לעבודה פרטית כאמור לעיל
 

43.024 
ידי משרד ממשלתי לכהן מטעמו בהנהלת תאגיד או  -שנתמנה על, אין הוראות סעיף זה חלות על עובד

 -ר דירקטוריון מטעם המדינה בחברה ממשלתית "על כהונת עובד המדינה כדירקטור או כיו. הקדש
  .42.478ראה פסקה 

 
 
 
 
 
 
 

43.011 - 43.024
  איסורים וחובות המוטלים על העובדים- 42 המשך פרק - 43פרק 
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43.025 
 :מינוי עובד בוועד עמותה עמה משתף המשרד פעולה

 . ישתתף עובד בוועד עמותה שבה אין לממשלה שליטהלא )א(
 ממחצית כוח ההצבעה באסיפה הכללית או יותר היא בעלת המדינה כאשר -לעניין זה " שליטה"

 . הוועדהזכות למנות יותר ממחצית מספר חברי
 יהיה חבר המשרדכי יש מקום שעובד , )א(למרות האמור בנסמן ,  ועדת עמותות של משרדרהסב )ב(

 .תבקש את אישורה של נציבות שירות המדינה, בוועד עמותה
 )18/נא(

 
  פעולות רישוי- 43.03

 
43.031 
, פי דין-תנאי או הגבלה המוטלים על, פטור או שחרור מכל סייג, רישיון, וסמך לתת היתרעובד המ

וכן עובד הממונה על  , ")רישוי "- להלן(המוסמך להעניק טובת הנאה שאינה ניתנת כדין לכל דורש 
 :לא יעשה אחד מאלה-עובד מוסמך לתת רישוי

חלק א ו  , בעקיפיןבמישרין או ,  יש לו בואו לתאגיד אשר,  ייתן או יורה לתת רישוי לעצמולא )א(
 ;עניין

 בו יש לאדם אשר או לתאגיד , ייתן ולא יורה לתת רישוי לאדם המוכר לו כקרובו או כשותפולא )ב(
קרוב של עובד לצורך זה (חלק או עניין , במישרין או בעקיפין, המוכר לו כקרובו או כשותפו

 ;)43.011כמפורט בפסקה 
 . רישוילתת ירכוש ולא יהיה בעל זכות בעסק או בתאגיד שלו נתן רישוי או הוראה לא )ג(
 

  קניית סחורות מהממשלה- 43.04
 

43.041 
או  , להבדיל מקנייה במחיר קבוע(פי הסכם מיוחד -עובד אינו רשאי לקנות סחורה מהממשלה על

פי הסכם מיוחד מותרת רק -ה בידי עובד עלקניית סחורה מהממשל; )במכירת פומבית או במכרז פומבי
 .החשב הכלליכשהסחורה דרושה לעובד לרגל מילוי תפקידו הרשמי ובאישור מוקדם ומיוחד של 

 
43.042 

ת במחיר קבוע או במכירה  אף כשהיא נמכר, במקרים הבאים אסור לעובד לקנות סחורה מהממשלה
 :פומבית או במכרז פומבי

גישה לסחורה המיועדת למכירה או ידיעות נוספות , לרגל תפקידו הרשמי, לעובד, או הייתה, יש )א(
 או; לטיבה או לערכה, ביחס למצבה

קביעת מחירה או מועד , לעובד חלק בקביעת הסידורים בדבר מכירת הסחורה, או היה, יש )ב(
 או; מכירתה

 .בכוונת העובד לקנות את הסחורה לשם מכירתה ולא לשימושו הפרטי )ג(
 

43.043 
ידי הממשלה בכל המקרים - רשאי עובד לקנות סחורות הנמכרות על,43.042למרות האמור בפסקה 

ופן חופשי כגון מקרים בהם נמכרת הסחורה לציבור בא, בהם יכול כל אדם אחר לקנותן במחיר קבוע
ספר או במוסד חקלאי לקנות את התוצרת -כן רשאי עובד בבית; )פרסומים ממשלתיים: למשל(

ובלבד שהכמויות שיקנה תהיינה סבירות ומיועדות , ספר או מוסד חקלאי-החקלאית של אותו בית
כו י ובמחיר שאינו נמוך מהמחיר הסיטוני של התוצרת בני, לצריכה אישית שלו ושל בני משפחתו בלבד

10%. 
 

43.044 
 .אסור לעובד לערוך אותה אף באמצעות סוכן או שליח, פי סעיף זה-קנייה האסורה לעובד על

 
43.045 

עובד חייב להשתמש בהשפעתו כדי למנוע מבני משפחתו הסמוכים על שולחנו קניית סחורה האסורה 
 .פי סעיף זה-עליו על
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43.046 
 :רוע ממה שנקבעאין הוראות סעיף זה באות לג

 בדבר מכירות החשב הכלליאו בהוראות אחרות של ) תקנון לענייני כספים ומשק(מ "בתכ )א(
 ;ידי גופים ממשלתיים-סחורות על

כגון , ממשלתיות מסוימותבדבר יחידות , בהתאם לחוק, בתקנות המיוחדות אשר פורסמו בנדון )ב(
 .מ" ואגף המכס ומעמשטרת ישראל

 
  פעילות מסחרית במוסדות הממשלתיים- 43.05

 
43.051 

, או סוכנים, רוכלים, מנהל יחידה וכל עובד אחר המופקד על סדרי משרד שסוחרים, לא ירשה האחראי
החתמה על , לרבות מכירת סחורות, ם על מנת לעשות עסקים עם העובדיםייכנסו למוסדות הממשלתיי
 .קניית ספרים וכיוצא באלה

 
43.052 

מנהל יחידה וכל עובד אחר המופקד על סדרי משרד לקיים פעילות מסחרית , לא ירשה האחראי
ות בשעות העבודה או לאחר שע, לרבות בזארים או כל תצוגה מסחרית אחרת, במוסדות ממשלתיים

 .העבודה
 

43.053 
במקום מוצנע , יעשה זאת באישור האחראי, ועד עובדים המבקש להציג דוגמות של שי מוצע לעובדים

 .ולא במסדרון
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  שימוש ברכוש של המדינה- 43.1
 

 שימוש 43.12/  שמירת ציוד של המדינה 43.11
 נסיעות פרטיות  43.13/ בטפסים ובדואר רשמי 

 43.15/ ת ברכה או אבל  פרסום מודעו43.14/ 
 לשכת הפרסומים הממשלתית

 
  שמירת ציוד של המדינה- 43.11

 
43.111 

לטיפולו , על החומרים ועל שאר הנכסים של המדינה הנמסרים לשימושו, עובד חייב לשמור על הציוד
י באופן חסכונ, או בהחלטות שיקבל לגבי השימוש בהם בידי אחרים, ועליו לנהוג בהםאו להשגחתו 

 .ליעוד שנקבע לשימוש בהםבהתאם ו ויעיל 
 )16/סו(
 

  שימוש בטפסים ובדואר רשמי- 43.12
 

43.121 
 .האיסורים הכלולים בסעיף זה חלים אף על ועדי העובדים ועל יתר נציגויות העובדים

 
43.122 

בדואר הרשמי ובמברקה הרשמית לשום מטרה , א ישתמש עובד בניירות ובמעטפות של הממשלהל
 .שאינה אחת המטרות המוטלות עליו בתוקף תפקידו

 
43.123 

ולא תישלח על חשבון הממשלה כל ברכה לשנה , לא תפורסם באיזו צורה שהיא, לא תודפס )א(
 ;החדשה או לקראת החגים

, ם השולחים בתוקף תפקידם ברכות לקראת החגים והשנה החדשהאיסור זה אינו חל על העובדי )ב(
 או לנציגים דיפלומטיים ולמוסדות ,לארץ-לאנשים או למוסדות בחוץ, יהודיים-היהודיים או הלא

 ;לארץ-הן בארץ והן בחוץ, בינלאומיים
 השולחים,  למנהלים כללייםמוקבליםאיסור זה לא יחול על מנהלים כלליים או בעלי תפקידים ה )ג(

 ).זוגם-ללא שם בן(אגב ציון התפקיד , כרטיסי ברכה בתוקף תפקידם
 )16.9.1984(ד "ט באלול התשמ"י: תחולה(
 )49/נו(

 
43.124 

ראה פסקה  -עדיםעל נוהל סיום מכתבים הנשלחים ממשרדי הממשלה לקראת השנה החדשה והמו
61.334. 

 
  נסיעות פרטיות- 43.13

 
43.131 

 אלא למטרת נסיעה ,עובד אינו רשאי להשתמש ברכב ממשלתי או ברכב שכור על חשבון הממשלה
 .בתפקיד

 .מותר רק לעובד שמחויב בזקיפת הטבה בגין השימוש ברכבהשימוש ברכב ממשלתי למטרות פרטיות 
 

43.132 
ואין עובד רשאי לנסוע מן הבית למקום  , פך אינה נסיעה בתפקידינסיעה מן הבית אל מקום העבודה ולה

בין אם ברכב ממשלתי ובין אם ברכב שכור א ו  , עבודתו או ממקום עבודתו הביתה על חשבון הממשלה
  .למעט עובד שמחויב בזקיפת הטבה בגין השימוש ברכב ,פרטי

 ).28.3ה פרק משנה על קצובת הנסיעה רא(
 )24/סו(
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43.133 
בעל רכב שירות או רכב אישי רשאי לתבוע תשלום בעד נסיעות במכוניתו רק באותן הנסיבות בהן עובד 

 .רשאי לנסוע על חשבון הממשלה
 

43.134 
נסיעה על חשבון הממשלה בניגוד להוראות דלעיל דינה כדין השגת תשלומים מהממשלה על סמך 

 ).45.34ראה סעיף (הצהרה כוזבת 
 

  פרסום מודעות ברכה או אבל- 43.14
 

43.141 
 הגדרות )א(

- ;אח או אחות, צאצא, הורה, בן זוג  "בן משפחה"
לרבות מי שנבחר לכהונה , מי שממלא תפקיד בגוף ציבורי, סתחבר כנ, שר

 ;פי דין-בגוף ציבורי על
-  "בעל תפקיד ציבורי"

חברה , כולל רשות מקומית, משרד ממשלתי ומוסד ממוסדות המדינה
וכן תאגיד , פי דין- או גוף ציבורי הממלא תפקיד על,תאגיד שהוקם, ממשלתית

ושר האוצר קבע לגביו  , או בעקיפיןשהממשלה משתתפת בתקציבו במישרין 
 ;1985-ה"התשמ, חוק יסודות התקציבבהודעה כי הוא גוף נתמך כמשמעותו ב

-  "גוף ציבורי"

שתפוצתו ארצית או ,  כזה היוצא כל פרק זמן מסויםאו, פעמי-כולל פרסום חד
 ;מקומית

-  "עיתון"

- ; במימון ישיר או עקיף,פרסום מודעה בעיתון  "פרסום"
או פרסום שמצוין בו שם , לרבות פרסום של מנהל המשרד או של עובד בו

כאשר הפרסום מתייחס לבעל התפקיד  , שם המנהל או שם העובד בו, המשרד
 ;ן משפחתוהציבורי או לב

 )1  'ס, 1996-ו"התשנ, )גופים ציבוריים(חוק הגבלת פרס ומים (
 

-  פרסום מטעם "
 "המשרד  

, במישרין או בעקיפין, על חשבון אוצר המדינה, אין לפרסם בעיתון מודעת ברכה מטעם משרד )ב(
או , או של בן משפחתם, לרגל מאורע חגיגי של עובד המשרד או של מי שאיננו עובד המשרד

 ;בן משפחתומודעת ברכה המתייחסת לבעל תפקיד ציבורי או ל
 ))א (2 'ס, ל"החוק הנ(

  )ג(
במישרין או  על חשבון אוצר המדינה, אין לפרסם בעיתון מודעת אבל מטעם משרד .1

 ;המתייחסת לבעל תפקיד ציבורי או לבן משפחתו, בעקיפין
כאשר נפטר עובד או נבחר  , להלן) ה (בנסמןובכפוף לאמור  לעיל 1 בנסמןעל אף האמור  .2

או מ י  , רשאי האחראי, או בני משפחתם, או עובד או נבחר שכיהנו בעבר במשרד, במשרד
  . בשם המשרדלפרסם מודעת אבל, שהואצלה לו הסמכות לכך

 )3, )א (2  ' ס, ל"החוק הנ(
או עובד או נבחר שכיהנו , כאשר נפטר עובד או נבחר במשרד, להלן) ה (בנסמןבכפוף לאמור  )ד(

רשאי , אחיו או אחותו, ילדו, הורהו, או כאשר נפטר בן זוגו של עובד או נבחר, רדבעבר במש
או על לוחות , )תון שמשפחת הנפטר נוהגת לקראורצוי בעי( בעיתון פרסם מודעת אבלהאחראי ל

  ;על חשבון אוצר המדינה, מודעות ברחובות
 )46/נו(

  )ה(
, לעיל תכלול דברי תנחומים למשפחה בשם שר המשרד) ד (בנסמןמודעת אבל כאמור  .1

 ;הלת היחידההנהלת המשרד או הנ
אך לא , מותר לפרסם מודעות אבל בעיתון עברי אחד או על לוחות המודעות ברחובות .2

 ;בשניהם יחד
בתנאי שההוצאות הקשורות בכך  , מותר לפרסם מודעות אבל בשיתוף עם ועד העובדים .3

 ;תתחלקנה שווה בשווה בין הוועד לבין אוצר המדינה
והיא תפורסם  , ים על שני טורים' אינצ3 גודל מודעת אבל שתפורסם בעיתון לא יעלה על .4

 ;בעמוד פנימי
 .מ" ס35X50על  גודל מודעה על לוח מודעות ברחוב לא יעלה  .5

 .אין לפרסם מודעות אבל לרגל יום השלושים או לרגל יום השנה לפטירה )ו(
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43.142 
 ;ישי את הוצאות הפרסום ישלם באופן א43.141מי שאישר פרסום בניגוד לאמור בפסקה  )א(
אלא אם כן יוכיח שהפרסום , מי ששמו או תוארו מופיעים בפרסום ייחשב לאחראי לפרסום )ב(

 ;נעשה שלא בידיעתו או שהוא נקט אמצעים סבירים למנוע אותו
וכן לעונשים נוספים , לקנס, ידי בית המשפט-אם יורשע על, האחראי לפרסום אסור צפוי )ג(

 .הקבועים בחוק
 )5,4' ס, ל"החוק הנ(
 )39/נו           (

 
  לשכת הפרסומים הממשלתית- 43.15

 
43.151 

 .לשכת הפרסומים הממשלתיתשה אך ורק באמצעות פרסום כל מודעה שהיא בעיתונות תיע
 

43.152 
 תפיץ בין המשרדים ויחידות הסמך את הטפסים שתקבע לפרסום מודעות  שלתיתלשכת הפרסומים הממ
 .ממשלתיות בעיתונים
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 לארץ- יציאה לחוץ- 43.2
 

 יציאת 43.22/ לארץ - יציאת עובד לחוץ43.21
 התנהגות 43.23/ לארץ -עובד לשירות בחוץ

 לארץ-עובדי המדינה בשירות בחוץ
 

 לארץ- יציאת עובד לחוץ- 43.21
 

43.211 
מדף (לארץ -טופס יציאה לחוץ, זמן סביר לפני יציאתו, ימלא,   להשתלמות בתפקיד אולארץ-עובד היוצא לחוץ

ץ של א   לאר- הוראה  זו תחול  גם על  עובד היוצא לחוץ.וימסור אות ו למנהל  יחידתו, במקור  ובהעתק, )2490
או  שהע ובד נמנה על ב עלי , לארץ-כאשר ממונה הביטחון קבע לגביו חובת דיווח בכל נ סיעה לחוץ, בתפקיד

 .שנ קבעה לגביהם חובת דיווח בכל י ציאה מהארץ, תפקידים או משתייך לגופים
 )15/סג(

43.212 
רשאי הוא לתת לעובד הוראות בדבר ביטחונ ם  , 43.211קיבל האחראי העתק הטופס כאמור בפסקה 

 .והעובד חייב למלא אחר כל הוראה כזאת, האישי של העובד ושל בני משפחתו הנלווים אליו
 

43.213 
חייב לעמוד במגע מתמיד עם  , על חשבון הממשלה, לארץ בתפקיד או להשתלמות-עובד היוצא לחוץ

 .לכוון את פעולותיו מתוך הסכמה הדדית אתהונציגות ישראל הפועלת בארץ שהותו 
 

43.214 
,   שגרי רות ( בנציגות ישראל , מיד בהגיעו למחוז חפצו, חייב העובד לבקר, 43.213לשם ביצוע הור אות פסקה 

  ולהוד יע לראש  הנציג ות א ו  לעובד א חראי בה על   ,  בואו  באו תה ארץהקר ובה ל מקום) צירות א ו קו נסו ליה
על העובד  ל התקשר עם ה נציגות בטלפון  א ו   , אם  אין  הביקור אפש רי  מטעמים מעשיים;  שליחותו  ועל תו כניותיו

 .ידע על בואו  ועל מקום ה ימצאוי ולדאוג ל כך שראש  הנציג ות או  עובד אחר אי בה ,בכתב
 

43.215 
 ,לארץ-חוץשינויים המחויבים מאופי העבודה והיציאה לב, הביטחוןיחולו בשירותי  סעיף זה הוראות
 . החלים בשירותי הביטחוןנהליםבהתאם ל

    )5/עא(
 

 לארץ- בחוץ יציאת עובד לשירות- 43.22
 

43.221 
 א ו   ,בקונג רסים, למעט נסיעה לצורך ה שתתפות בוועידות(לארץ -בטרם תאושר  נ סיעת עובד לשירות בחוץ

במשך שנתיים מיום  , שלפיה הוא לא  יקבל על עצמו, יחתום העובד על התחייבות בכתב, )לאומיים-בכנסים בין
במשך   , או י מלא כל תפקיד שהוא; צות ש בהן ישרתבאר, עיסוק או שירות, כל תפקיד, לארץ-סיום שירותו בחוץ
 בהתאם  ,אלא א ם קיבל היתר לכך בכתב, בשנתיים האחרונות לפני  סיום שירותו  האמור, כל פרק זמן שהוא

 .43.223להוראות  פסקה 
 

43.222 
שה עותקים לפי הנוסח דלהלן או נוסח קרוב לו   תמולא בשלו43.221ההתחייבות לפי הוראות פסקה 

 ;ותימסר לאחראי, בהתאם לנסיבות, ככל האפשר
  א שר כ תובתי ה קבועה בישראל היא  .. . ...... .... .... ...  ) מספר הזה ות... . ...... .... ...  ( מ "אני הח ) א(

  .... .... ...... .... .... ..... .  לשליחות מטעם משרד/ תלארץ לשיר ו-עומד ל נ סוע לחוץ ...... .... .... ..... .... ...... ..
 ; .......... . ......  בתפקיד

,    לא רץ -במשך שנתיים  מיום  סיום שירותי  או  שליחותי בחוץ, הנני מתחייב בזאת שלא  לקבל  על עצמי )ב(
במשך כל פרק זמן   , או  אמלא איזה תפקיד שהוא; עיסוק או שירות בא רצות שבהן אש רת, כל תפקיד

אלא  אם  אבקש ואקבל  מראש   , לארץ-י  סיום שיר ותי א ו שליחותי בחו ץבש נתיים האחרונ ות לפנ, שהוא
 ; 1969-ט" תשכה,  )הגבלות לאחר פ רישה( חוק שירות הציבור  היתר בכתב לכך בהתאם ל

,   )ה גבלות לאחר  פרישה(חוק שי רות הציבור  ידוע לי שאי מ ילוי התחייבותי זו  מהווה  עבירה על  ) ג(
 ; 1969-ט"תשכה

יהיו  רשאי ם   , נציב שירות  המדינה  או כל  מוסמך ל כך מטעמם,  המשרד,   הנני מסכים לכ ך כי הממשלה )ד(
 ;הקשורים  בקיום התחייבותי זו , טייםאו ה שיפו, המשמעתיים, לנקוט את כל ה אמצעים המינהליים
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אם יגיע  ,  הנני מסכים לכך כי השיפוט על איזה עניין  ש הוא הקשור  בהתחייבותי זו או  הנובע ממנה ) ה(

 . יהיה נתו ן אך  ורק ל בתי המשפט בישראל,  לערכאות באיזו  צורה שהיא
 ..... .... .... ...... ... .                            .                              ..... .... .... ...... ..  .. .... .... ...... 

      תאריך                                     שם                                  חתימה
   

 .... .... .... ...... .. ...                            .. ..... .... .... ...... ..                                     .... ..... .... ... 
 ל"עד לחתימה הנ זהות '                         מ ס                                     ח תימה

 
43.223 

צריך הוא לקבל היתר על , 43.221עיסוק או שירות כאמור בפסקה , רוצה עובד לקבל על עצמו תפקיד
 .43.625 עדה הנזכרת בפסקהוכך מן הו

 
 לארץ-ות בחוץ התנהגות עובדי המדינה בשיר- 43.23

 
43.231 
 :בסעיף זה

פי - לר בות על,1959-ט"ת שיה, )מינויים(חוק שירות המדינ ה פי -לארץ על-עובד המועסק בחוץ
 .  וכן כל  עובד שה וא אז רח או  תוש ב ישראל, לחוק40סעיף 

-  "עובד"

 
43.232 

חלות עליו , בין לתקופה קצרה ובין לתקופה ממושכת, לארץ-יחות משרדו לחוץעובד היוצא בשל )א(
 ;ר בהתאמות המתאימות"כל ההוראות הנובעות מחוקי שירות המדינה והוראות התקשי

לארץ בשליחות משרדו ממשיך להיות עובד המשרד על כל הנובע מכך וחלות -עובד היוצא לחוץ )ב(
 .לארץ-וגעות לעובדיו הנמצאים בחוץעליו כל ההוראות המיוחדות של המשרד הנ

 
43.233 

לארץ חייב לקיים את החוקים המקומיים הנהוגים באותה -עובד הנמצא בשליחות משרדו בחוץ )א(
 ;ארץ בכפיפות להוראות הנציגות הרשמית המכהנת באותה ארץ

 .לארץ יתנהג התנהגות ההולמת את מעמדו ותפקידו כנציג מדינת ישראל-עובד המשרת בחוץ )ב(
 

43.234 
ל   את מעמדו המיוחד לקידום אינטרסים אישיים ש לו וידא ג שכל  פעולותיו   "לא ישתמש ולא   ינצל עובד כנ )א(

 ; יהלמו את תפקידו הרשמי
ל יעשה שימוש בזכוי ות החסינות המוקנות לו בצורה  סבירה ובהתאם לנהוג  בנציגו ת הרשמית   "עובד כנ )ב(

וד  חוקי התנועה ה מקומיים לרבות ההו ראו ת   של המדינה  באותה א רץ ובין   היתר עליו  להקפיד על כיב
 ;הנוגעות  להחניית כלי רכב וכד ו מה

העובד ישתמש בזכויות המוענקות לו לקניית מוצרים פטורים ממס וממכס במידה סבירה ובמסגרת   )ג(
המקובלת בנציגות ה רשמית של  ישראל  אך  לא  יעשה כל פעולה לשם  הפקת ר ווחים אישיים א ו טובו ת   

 .ם כלשהםהנאה אישיות  א ו עסקי
 

43.235 
,   ל לא  יבצע כל פעולה שאינה ה ולמת את תפקידו ו את מעמדו ולא יעסוק בפעילות כלשהי "עובד כנ )א(

 ;או אחרת או  בכל עבודה שהיא מחוץ למילוי תפקידו הרשמי, מסחרית
פרט לשכירות דיר ה לצורכי מגור יו ושל משפחתו למשך   , ל לא  יבצע כל עסקה במקרקעין"עובד כנ )ב(

,   כמו כ ן לא  יעסוק במסחר בבורסה. ות  ובכפיפות לנהלים הנהו גים בנציגות בה ה וא מש רתתקופת השיר
 ; לא יהמר ולא  יש קיע כספים בעסקים כלשהם

לארץ כל  מעש ה הפוגע  במנהג ים ובערכי הדת   היהודיים והמקו מיים וכן  לא   -לא יעשה עובד   המשרת בחוץ )ג(
 או מעש ה שיש בו פגיעה במעמד יעשה מעשה שיש בו משום פגיעה באינטרסים של מדינת ישראל

 .העובד
 

43.236 
יתייעץ עם ראש היחידה או  , לארץ-התעורר ספק בדבר כללי ההתנה גות החלים על  עובד המדינה המשרת בחוץ

 .עם ראש ה נציגו ת הרשמית בה  הוא עובד או  עם הנהלת מש רדו  בארץ בדרכים המקובלות
 

43.237 
 .13.34 ראה סעיף - לארץ-על העסקת בן משפחה של עובד בחוץ
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  ייצוג המשרד בפני ועדות הכנסת- 43.3
 

 ייצוג המשרד בפני ועדה 43.32/  כללי 43.31
 חובת ההופעה בפני ועדה  43.33/ של הכנסת 
 של הכנסת

 
  כללי- 43.31

 
43.311 

עשויים להיקרא  ) "דינהעובד המ" –להלן (היועץ המשפטי של המשרד וכל עובד אחר של המשרד 
או בכל , ידי הממשלה- הכנסת בכדי להציג ולהסביר הצעת חוק שאושרה עלה שללהופיע בפני ועד

 .נושא אחר הקשור להחלטות ומדיניות הממשלה
 )18/סב(
 

 עדה של הכנסת ייצוג המשרד בפני ו- 43.32
 

43.321 
בכדי לייצג את משרדו בדיון בהצעת חוק או בכל  ,  הכנסתה שלעובד המדינה הנקרא להופיע בפני ועד

חייב לייצג את עמדת המשרד ואת החלטות ומדיניות  , נושא אחר הקשור להחלטות ומדיניות הממשלה
ייה מהותית מהצעת החוק  אסור לו להציג עמדה שיש בה משום התנגדות או סט. הממשלה בנאמנות

 .ידי הממשלה או מהחלטות ומדיניות הממשלה-המקורית שאושרה על
 

43.322 
היועץ   ניתן להתייעץ עם, התעוררו חילוקי דעות בין נציגי הממשלה או נטייה לשנות את הצעת החוק

מחוץ  משרדי- ניתן לבקש לקיים דיון בין,לחילופין. ידיו-ו עם מי שהוסמך לכך על אהמשפטי לממשלה
הוא הדין בעמדה .  הכנסת בכדי להגיע לעמדה מוסמכת ומוסכמת בנדוןה שללמסגרת הדיון בוועד

 .כלפי הצעת חוק פרטית או תקנות הדורשות אישור ועדה מוועדות הכנסת
 

 הכנסת חובת ההופעה בפני ועדה של - 43.33
 

43.331 
מחויב להופיע בפנ י  , 43.311 בפסקה כאמור,  הכנסתה של מדינה הנקרא להופיע בפני ועדעובד )א(

זולת אם יש בגילוי משום פגיע ה  ,  על פעילות הגוף שבו הוא מכהןשבידולמסור מידע , הוועדה
הזימון ייעשה באמצעות . פי דין-נים שהוא חב בה על או בחובת אמומקצועיתבחובה , בחוק

 ;או באמצעות ראש הגוף שהמוזמן פועל בשירותו,  או בידיעתובדברהשר הנוגע 
 עצמו יופיע במקום העובד בהתאם  הוא השר הממונה או ראש הגוף המוזמן לוועדה כי הודיע )ב(

ממונה או ראש הגוף שהמוזמן ה השר רשאי ואולם"(  הכנסת:חוק יסודל) ב(21לאמור בסעיף 
יהיה העובד שנקרא , )" במקום מי שזומןיופיעלהודיע לוועדה כי הוא עצמו , פועל בשירותו

   .מהחובה פטור 
 

43.332 
 .פטיובטחו לו זכויות של עד   בבית המש, עובד המוזמן להופיע כאמור

 
43.333 

 .על כל המשתמע מכך, אי קיום האמור בהוראות פרק זה מהווה עבירת משמעית
 )26/סד(
 

43.311 - 43.333
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  הטרדה מינית- 43.4
 

 מהן  - חלק א 43.42/  חלות והגדרות 43.41
 - חלק ב 43.43/ הטרדה מינית והתנכלות 

 43.44/ התוצאות של הטרדה מינית והתנכלות 
 מדיניות ואחריות שירות המדינה -חלק ג 

 מניעת הטרדה מינית - חלק ד 43.45 / סיקכמע
 מה לעשות אם - חלק ה 43.46/ והתנכלות 

 חלק  43.47/  לך לואו אם התנכ, הוטרדת מינית
 וטיפול באחריות  סיק הליך תלונה אצל מע-ו 
  שונות- חלק ז 43.48  /סיקמע

 
  חלות והגדרות- 43.41

 
43.411 

, ")החוק "-להלן  (1998-ח"התשנ, חוק למניעת הטרדה מיניתל) 2)(א(7תקנון זה לפי סעיף  )א(
הטרדה מינית נועד להבהיר את עיקרי הוראות החוק והתקנות למניעת , המותאם לשירות המדינה

ולקבוע את הסדרי המשמעת והטיפול , ")התקנות"-להלן  (1998-ח"התשנ, )חובות מעסיק(
במקרה של סתירה בין תקנון זה . בתלונות בשירות המדינה שמקורן בהטרדה מינית והתנכלות

 ; החוק והתקנות הם הקובעים, פיו-לבין החוק והתקנות על

 :לרבות, ם בשירות המדינההוראות פרק משנה זה חלות על כל העובדי )ב(
חוק שירות ו, 1959-ט"התשי, )מינויים(חוק שירות המדינה עובד אשר הוראות 

 המועסק בכפוף ,אינן חלות על העסקתו, 1963-ג"התשכ, )משמעת( המדינה 
להוראות הסכם קיבוצי מיוחד החל על עובדי אותה יחידה מסוימת בה מועסק 

) עובדי הסכם טלוויזיה חינוכית ועוד, עובדי הסכם במערכת הביטחון: לדוגמה(
מתמחים : לדוגמה(פי הסכם קיבוצי מיוחד החל על עובדים מסוג מסוים -או על

 ).   רים לרפואה וכדומה'סטז, במשפטים

-  "עובד הסכם"

, אדם או כל עובד חיצוני המועסק בפועל במשרד ממשלתי-עובד של קבלן כוח
חברה למתן  "או " עמותה"באמצעות : לדוגמה(אם באמצעות גוף אחר 

 .ואם דרך אחרת") שירותים

 "  עובד חוץ "   -

 . אף נקבה במשמע-כל האמור בלשון זכר , בפרק משנה זה )ג(
 

 ן הטרדה מינית והתנכלות מה- חלק א - 43.42
 

43.421 
 מהי הטרדה מינית

 חוק וה, כלפי גבר או אישה,ידי אישה-ידי גבר והן על- הן עללהיעשות מינית יכולה הטרדה )א(
 ; את כל האפשרויות האלהמכסה למניעת הטרדה מינית

הטרדה מינית היא אחת , ")החוק" - להלן (1998-ח"התשנ,  למניעת הטרדה מיניתחוקפי ה-על )ב(
 :הןואלה , מחמש צורות התנהגות אסורות

ממונה המאיים לפטר עובדת אם היא  : לדוגמא; סחיטת אדם לביצוע מעשה בעל אופי מיני .1
 ;או קשר אינטימי, תסרב לקיים אתו יחסי מין

הגדרתו של . 1977-ז"התשל, חוק העונשין ל349- ו348כהגדרתו בסעיפים  מעשה מגונה  .2
 ;או החושף את עצמו בפניה,  לשם גירוי מינימעשה:  הואחוק העונשיןמעשה מגונה ב

האדם שאליו מופנות ההצעות הראה שאינו  כאשר , הצעות חוזרות בעלות אופי מיני .3
  ;מעוניין בהן

אה האדם שאליו מופנות ההתייחסויות הרכאשר , התייחסויות חוזרות למיניותו של אדם .4
  ;שאינו מעוניין בהן

,  ות חוזרות לפן המיני במראהו או בלבושו של אדם או לאברי גופווייחסיהת: לדוגמא
  .למרות הבהרותיו שהדבר מפריע לו

 :אין צורך להראות אי הסכמה במקרים אלה,  לעיל4- ו3בהתייחס לנסמן , ואולם
  ;יצול של יחסי מרות בעבודהנ )א

 .ות כלפי מזכירתוממונה המנצל יחסי מר: לדוגמא
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  ;או במטופל, בחסר ישע, חינוך או טיפול בקטין, תלות, יצול של יחסי מרותנ )ב
או יחסי מרות , עובד במעון או בבי ת חולים המנצל יחסי תלות של מטופל: לדוגמא

 .או חינוך כלפי חניך
  . של המטופל במטפל-ניצול תלות במסגרת טיפול נפשי או רפואי  )ג

בין אם הוא הראה שהדבר ,  לנטייתו המינית של אדםאושפילה למינו התייחסות מבזה או מ .5
  .מפריע לו ובין אם לאו

  אי הסכמה )ג(
 .אי הסכמה מראים בין במילים ובין בהתנהגות

 
43.422 

 מה אינו  הטרדה 
מטבען של ההגדרות שתמיד ייוותר  ,  מיניתהטרדה ניסיון המחוקק להגדיר בצורה מפורטת מהי למרות

 ביח ס " משפילה "או" מבזה" מה שייחשב להתייחסות כלקשה להגדיר מראש : לדוגמא. תחום אפור
 מינית איננו איסור על חיזורים הנעשים ברוח הטרדההאיסור על , זאתעם  .  של אדםלמיניותולמינו או 

 .טובה ובהסכמה הדדית
 

43.423 
  התנכלותמהי

התנכלות  , 1988-ח"התשמ, חוק שוויון ההזדמנויות בעבודהו, פי החוק למניעת הטרדה מינית-על )א(
 ):43.424ראה פסקה (אם המעשה מתבצע במסגרת יחסי עבודה , היא כל אחד מאלה

 כאשר מקור הפגיעה הוא -פוגע בעובד או בדורש עבודה , או ממונה מטעמו, סיקמע .1
  . מיניתהטרדה
לגבי הטרדה מינית מהסוג של הצעות חוזרות בעלות אופי מיני והתייחסויות , ואולם

או התייחסות אחת , די שמקור הפגיעה יהיה הצעה אחת בלבד, חוזרות למיניותו של אדם
 .בלבד

 :דוגמאות
-ממונה המונע את קידומה של עובדת או פוגע בתנאי העסקתה עקב סירובה להצעתו החד

  ;גע מיני או לקשר אינטימיפעמית למ
 .פעמית למגע מיני- המפטר עובדת עקב סירובה להצעתו החדמעסיק

 כאשר מקור הפגיעה הוא תלונ ה  - או ממונה מטעמו פוגע בעובד או בדורש עבודה סיקמע .2
 ;או תביעה משפטית בשל התנכלות כאמור, על התנכלות כאמור בסעיף זה

 כאשר מקור הפגיעה הוא סיוע -בדורש עבודה  או ממונה מטעמו פוגע בעובד או סיקמע .3
 .כאמור בסעיף זה, של עובד לעובד אחר בקשר לתלונה או תביעה משפטית של התנכלות

 או הממונה סיקהמע; עובדת מסרה עדות בקשר להתנכלות כלפי עובד אחר: לדוגמה
 .מרעים את תנאי העבודה שלה בשל כך

 סיקיוכלו המע, 3 או 2) א( כאמור בנסמן ;כלותתביעת שווא במשפט על התנ/ תלונת שוואהגנת )ב(
 הוגשו על סמך  התלונהוהממונה לטעון להגנתם כי העובד דורש העבודה ידע כי התביעה או 

 .פרטים שאינם נכונים
 

43.424 
 "?מהי מסגרת יחסי עבודה"
ת בכל מתקיימ" מסגרת יחסי עבודה"הטרדה מינית או התנכלות ב, פי החוק למניעת הטרדה מינית-על

 :אחת מארבע נסיבות אלה
 ;במקום העבודה )א(
  ;במקום אחר שבו מתנהלת פעילות מטעם המעסיק )ב(

 :דוגמאות
  ;שבו מתקיים קורס מטעם המעסיק, מכון להכשרה או להשתלמות

 .מסעדה שבה מתקיימת מסיבה מטעם המעסיק לעובדיו
  ;תוך כדי עבודה )ג(

 כגון לשם ישיבת עבודה מחוץ למקום ,נסיעה הנעשית בזמן העבודה במסגרת העבודה: לדוגמא
 ;העבודה

 ).כגון בביתו של ממונה(תוך ניצול מרות ביחסי העבודה בכל מקום שהוא  )ד(
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  התוצאות של הטרדה מינית והתנכלות- חלק ב - 43.43
 

43.431 
 :הטרדה מינית והתנכלות הן בלתי חוקיות

,  תי חוקית הפוגעת בכבוד האדםטרדה מינית והתנכלות על רקע מיני מהוות התנהגות בלה )א(
 ;בשוויון בין המינים, בפרטיותו, בחרותו

פי  - גם על-ולעניין התנכלות , חוק למניעת הטרדה מיניתפי -על(הטרדה מינית והתנכלות מהוות  )ב(
 ):1988-ח"התשמ, ק שוויון ההזדמנויות בעבודהחו
 ;או לחייבו בקנס, היכולה לגרום למאסרו של המטריד או המתנכל, עבירה פלילית .1
בתביעה כזו ניתן לתבוע פיצוי כספי ; שבגינה ניתן להגיש תביעה משפטית, עילה אזרחית .2

 מהמעסיק -ם ובמקרים מסוימי, מהמתנכל, מהמטריד, קבועים או זמניים, וסעדים אחרים
 .של אלה

 
43.432 

שעליהן יכול המטריד או המתנכל להתחייב , הטרדה מינית והתנכלות מהוות עבירות משמעת חמורות
 .בעונש משמעתי

 .43.461-ו) ב(43.431ההליך המשמעתי אינו בא במקום ההליך  הפלילי או האזרחי כמפורט בפסקה 
 

 סיק מדיניות ואחריות שירות המדינה כמע- חלק ג - 43.44
 

43.441 
 פוגעות והתנכלותהטרדה מינית .  מינית והתנכלות נוגדות את מדיניות שירות המדינההטרדה )א(

 כי 1988 בשנת כברבשירות המדינה נקבע . ושירות המדינה לא ישלים עמן, ביחסי העבודה
 .תהטרדה מינית הינה עבירת משמע

 :סיקמעשירות המדינה כ אחריות )ב(
החוק מטיל עליו , להטריד ולהתנכל, כעל כל אדם, סיקנוסף על איסור החל על המע .1

; במסגרת יחסי עבודה, אחריות מיוחדת על מעשיהם של עובדיו ושל ממונים מטעמו
 :משלושה סוגים, כמפורט בתקנון זה,  צריך לנקוט אמצעים סביריםסיקמע
 ;)43.45סעיף ראה (והתנכלות מניעת הטרדה מינית  )א
 ;)43.47סעיף ראה (טיפול ביעילות בהטרדה מינית או בהתנכלות שידע עליהן  )ב
או עקב הגשת תלונה או תביעה על , תיקון הפגיעה עקב הטרדה מינית או התנכלות )ג

 ).43.47סעיף ראה (אלה 
יהיה אחראי להטרדה מינית או ,  שלא נקט אמצעים כאמור בסעיף זהסיקמע, לפי החוק .2

וניתן לתבוע את , להתנכלות שביצע עובד שלו או ממונה מטעמו במסגרת יחסי העבודה
 . בתביעה אזרחית בשל כךסיקהמע

 
  מניעת הטרדה מינית והתנכלות- חלק ד - 43.45

 
43.451 

  מנעצעדי )א(
 , הסכם ועובדי חוץלרבות עובדי , ורש מכל ממונה מטעמו ומכל עובדשירות המדינה ד .1

ולעשות כ ל  , להימנע ממעשים של הטרדה מינית והתנכלות במסגרת יחסי עבודה
והכל כדי ליצור סביבת עבודה בלא הטרדה מינית , שביכולתו כדי למנוע מעשים כאמור

 ;השומרת על השוויון בין המינים, והתנכלות
ורש מכל ממונה מטעמו ליטול חלק פעיל ומוביל במניעת הטרדה מינית  שירות המדינה ד .2

 ;והתנכלות במסגרת יחסי עבודה
 עובדי  לרבות,שירות המדינה דורש מכל ממונה ומכל עובד: פעולות הסברה והדרכה .3

ברה הנעשות מטעמו בדבר איסור סלהשתתף בפעולות הדרכה וה, עובדי חוץהסכם ו
עובדי עובדי הסכם ו לרבות ,יאפשר לעובדיו, לחלופין; עתןהטרדה מינית והתנכלות ומני

- המאורגנות בפרקי זמן סבירים על,להשתתף במשך שעות העבודה בפעולות כאמור, חוץ
ובלבד שאין בכך כדי לפגוע , כמו ארגון עובדים יציג או ארגוני נשים, ידי גורמים אחרים

 במשרד ושל הממונה על ולאחר מתן אישור של האחראי, במהלך התקין של העבודה
 .ההדרכה
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 במקום העובדיםשירות המדינה משתף פעולה עם ארגון :  פעולה עם נציגות העובדיםיתוףש )ב(
  .בפעולות הסברה והדרכה בדבר איסור הטרדה מינית והתנכלות, העבודה

 .ארגון העובדים הנוגע לעניין במקום עבודה הוא ועד עובדים במשרד או ביחידת הסמך
 :וממי,  מידעקבלת )ג(

 :זכאי, עובדי חוץעובד הסכם ולרבות , עובד
  - לעיין בכל אחד מאלה ולקבל צילומים מהם -התאם לתקנות ב )א

  ;1998-ח"התשנ, חוק למניעת הטרדה מיניתה*  
  ;1998-ח"התשנ, )סיקחובות מע(התקנות למניעת הטרדה מינית נוסח *  
 .תקנות שירות המדינה לעניין הטרדה מינית והתנכלותהוראות *  

לקבל מידע על פעולות הסברה והדרכה בדבר איסור הטרדה מינית והתנכלות   )ב
 ;מניעתןו

שהיא הממונה , לעניין זהעובד יוכל לדרוש קבלת חומר ומידע כאמור מהאחראית  )ג
 . במשרדעל מעמד האישה

 
 או אם התנכלו לך,  מה לעשות אם הוטרדת מינית- חלק ה - 43.46

 
43.461 

 :פתוחות לפניו שלוש אפשרויות לפי החוק, אם אדם סבור שהטרידו אותו מינית או שהתנכלו לו )א(
, "יחסי עבודהבמסגרת "אם ההטרדה או ההתנכלות התבצעה : טיפול באחריות המעסיק .1

 ;43.47הפרוצדורה לעניין זה מפורטת בסעיף ; הנפגע יכול להגיש תלונה במקום העבודה
 ;הנפגע יכול להגיש תלונה במשטרה: הליך פלילי .2
 -בדרך כלל (תביעה בבית המשפט , בתוך שלוש שנים, הנפגע יכול להגיש: הליך אזרחי .3

סיק   ואם הוא טוען שהמע ; המטריד או המתנכל בעצמו נגד ) בבית הדין האזורי לעבודה
 ).סיקלעניין  אחריות  המע) ב (43.441פסקה ראה  (סיק המע נגדגם, אחראי

  :הקשר בין ההליכים השונים המפורטים לעילמה  )ב(
 .האמוריםנפגע מהטרדה מינית או התנכלות יכול לבחור אם ליזום אחד או יותר מההליכים 

 
 סיק וטיפול באחריות מעסיק הליך תלונה אצל מע- חלק ו - 43.47

 
43.471 

 ?ובאילו נסיבות,  יכול להגיש תלונהמי
 :מאלהידי אחד - התלונה יכולה להיות מוגשת על

עובד עובד הסכם ולרבות ,  שטוען כי ממונה או עובד אחר,עובד חוץעובד הסכם ולרבות , עובד )א(
 ; מינית או התנכל לו במסגרת יחסי עבודההטריד אותו, חוץ

, עובד חוץעובד הסכם או לרבות ,  או הממונה מטעמוסיקאדם אחר שטוען כי עובדו של המע )ב(
 ;הטריד אותו מינית או התנכל לו במסגרת יחסי עבודה

 במקרה כזה מוצע להביא ראיה על כך שאותו אדם מסכים  -אחר מטעמו של אדם כאמור לעיל  )ג(
 ).מכתב חתום בידי אותו אדם, למשל(להגשת התלונה 

 
43.472 
  מי מתלונניםבפני

 קידום ושילוב נשים  להלן לממונה על  ,)ג)ג(43.451בפסקה תלונה יש להגיש לאחראית כאמור  )א(
 ;ת המדינהירובש

או מכל , בעלת נגיעה אישית לנושא התלונה או למעורביםאם היא אחראית תלונה לא תוגש ל )ב(
 בשירו ת  ממונה על קידום ושילוב נשיםישירות לתוגש  במקרה כזה התלונה ; סיבה אחרת

או לכל חוקר אחר באגף , ת משמעת בנציבות שירות המדינהאו למנהל אגף חקירו, המדינה
 ;שמנהל האגף הסמיכו לטפל בתלונה, החקירות

) א(בהתאם לאמור בנסמנים , תוגש התלונה לאחראית מטעם המשרד, אם הנילון הוא עובד הסכם )ג(
בהתאם לקבוע בפסקה , ידי אגף החקירות בנציבות שירות המדינה-הבירור יבוצע על). ב(-ו

ההליך המשמעתי יבוצע בהתאם לקבוע  בהסכם הקיבוצי  .  להלן לגבי כלל עובדי המדינה43.475
 ;החל על עובדי ההסכם

 -אם הנילון הוא עובד חוץ המועסק בפועל במשרד )ד(

43.451 - 43.472
  איסורים וחובות המוטלים על העובדים- 42 המשך פרק - 43 פרק

___________________________________________________________________________

20.10.2014https://www.prisha.co.il/



או לאחראי מטעם מעסיקו הפורמלי של , תוגש התלונה לאחראי מטעם קבלן כוח האדם .1
לפי ) (ב(43.472אית מטעם המשרד או לכל אחד מהמנויים בפסקה או לאחר, עובד החוץ

 ;)העניין
אם הוגשה התלונה לאחראי מטעם הקבלן או לאחראי מטעם מעסיקו הפורמלי של עובד  .2

אותו אחראי רשאי להעביר את הטיפול בבירור התלונה למנהל אגף החקירות , החוץ
 האחראי מטעם הקבלן או האחראי -ם הועבר הטיפול כאמור וא. בנציבות שירות המדינה

 ;מטעם מעסיקו הפורמלי של עובד החוץ יודיע על כך למתלונן
 ;"מקבל התלונה "-יוגדרו להלן ) ג (-)א(כל אחד מהמנויים לעיל בנסמנים  )ה(
מוטלת , )ג(-)א(מובהר בזאת כי במידה שהתלונה תימסר לאדם שאינו מן המנויים בנסמנים  )ו(

 . על אותו אדם להעביר את התלונה לכל אחד מן המנויים לעילהחובה
 

43.473 
 :לרבות, התלונה תכלול את תיאור המקרה

 ;אם ישנם, ועדים, פירוט זהות המעורבים במקרה )א(
 ;מקום האירוע )ב(
 ;במידת האפשר, יום ושעת האירוע )ג(
 :אחד מאלה-במקרה שנטען כי בוצע מעשה של הטרדה מינית )ד(

 ;ריד שההתנהגות מפריעה לוהאם המוטרד הראה למט .1
 .מרות וכדומה, האם יש בין המטריד למוטרד יחסי תלות .2

 
43.474 

 :אופן הגשת התלונה וקבלתה )א(
 ;פה-ניתן להגיש תלונה בכתב או בעל .1
 :פה-הוגשה תלונה בעל .2

 ;מקבל התלונה ירשום את תוכן התלונה )א
 לאשר את  המתלונן או מי שמגיש את התלונה יחתום על הרישום של מקבל התלונה )ב

 ;תוכן הדברים
 .מקבל התלונה ימסור למתלונן עותק מהרישום החתום )ג

מקבל התלונה יידע את , פי החוק-התקבלה תלונה בקשר להטרדה מינית או להתנכלות על )ב(
אף אם לא , 43.46פי דין לטיפול בתלונות אלה כאמור בסעיף -המתלונן באשר לאפשרות על

 ;)להלן) ה(ראה  נסמן (פי נסיבות העניין -הכל על, תוגש תלונה
 .אחראית לא תטפל בקבלת תלונה אם היא בעלת נגיעה אישית לנושא התלונה או במעורבים בה  )ג(

תעביר הטיפול בקבלת התלונה למנויים בפסקה , אחראית שהיא בעלת נגיעה אישית כאמור
43.462; 

,   בשירות המדינה שקיבלו תלונהקידום ושילוב נשיםאו הממונה על /מובהר בזאת כי אחראית ו )ד(
אלא תעברנה אותה לחקירה לאגף החקירות בנציבות שירות המדינה , לא תבררנה את התלונה

ולא תמסור כל מידע הקשור לתלונה לכל גורם אחר , להלן) ה(כפי שמפורט בנסמן , בלבד
 ;במשרד או מחוצה לו

ולא הוגשה תלונה  , נודע למשרד על מקרה של הטרדה מינית או התנכלות במסגרת יחסי עבודה )ה(
לאחר התייעצות עם ראש אגף החקירות או  , יעביר את המקרה, או שהמתלונן חזר בו מתלונתו

הועבר מקרה ; גף החקירות בנציבות שירות המדינהלבירורו של א, עם הממונה על התביעה
, יקיים אגף החקירות, כאמור לבירורו של אגף החקירות או נודע לאגף החקירות על מקרה כאמור

ואם המתלונן חזר בו , בשינויים המחויבים, בירור על אודות המקרה לפי סעיף זה, ככל שניתן
 .ניתןככל ש, יברר גם את סיבת החזרה מהתלונה, מתלונתו

 
43.475 

 ידי אגף החקירות בנציבות שירות המדינה-בירור וחקירת התלונה על
אם מקבל התלונה , לפיכך. ידי אגף החקירות בנציבות שירות המדינה-חקירת התלונה תיעשה על )א(

 ;יעבירה מקבל התלונה לחקירה באגף החקירות, אינו אגף החקירות
ביחס לתלונות האחרות  , פות במידת האפשרחקירת התלונה תיעשה ביעילות ותינתן לה עדי )ב(

 .שנחקרות באותה עת באגף החקירות
ידי אגף החקירות בנציבות שירות המדינה ייעשו תוך הגנה מרבית על  -חקירות תלונה על .1

 -ובין היתר, הנילון ועדים אחרים, עבודתם ופרטיותם של המתלונן
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נסיבות העניין בדבר קשר למעט חקירה הנדרשת ב, מתלונן לא ייחקר על עברו המיני )א
בנסיבות בהן אין קשר , ניתן לחקור על עבר מיני של המתלונן. מיני קודם עם הנילון

אם קבע מנהל אגף החקירות כי חקירה זו חיונית כדי להגיע לחקר , מיני עם הנילון
 ;האמת

תיעשה תוך שמירה קפדנית ) א(חקירה על עברו המיני של מתלונן לפי הוראות נסמן  )ב
 .כבודו ופרטיותו של המתלונןעל  

אלא , יהיה נוכח בעת חקירתו בגוף החוקר, לפי בחירתו, מתלונן זכאי שאדם המלווה אותו .2
 ;אם כן סבר מנהל אגף החקירות כי יש בכך כדי לפגוע בחקירה

 7תחול הגבלה על מסירת פרטים אישיים של מתלונן בהתאם לעקרונות המותווים בסעיף  .3
 .2001-א"התשס, לחוק זכויות נפגעי עבירה

המשרד ונציבות שירות המדינה מחוייבים להגן על המתלונן במהלך חקירת התלונה מפני פגיעה  )ג(
י פגיעה אחרת במסגרת יחסי עבודה שיש בה כתוצאה מהגשת התלונה או מפנ, בענייני עבודה

בין היתר תפעל נציבות שירות המדינה להרחקת הנילון ; כדי לשבש את חקירת התלונה
 ;וככל שנראה לה נכון בנסיבות העניין ותיתן הוראות בעניין זה למשרד, ככל שניתן, מהמתלונן

יתואם המשך , בעניינו לאחר חקירת התלונה -היה הנילון עובד חוץ המועסק בפועל במשרד  )ד(
  ;האדם או מעסיקו הפורמלי של עובד החוץ-הטיפול בעניין עם קבלן כוח

ידי אגף החקירות בנציבות שירות - לאחר חקירת התלונה בעניינו על-היה הנילון עובד הסכם  )ה(
יועברו המלצות אגף החקירות להנהלת המשרד אשר יפעל בהתאם להסדר המשמעת , המדינה

 ).פי הקבוע בהסכם הקיבוצי או בכל הסדר רלוונטי אחר-על(ילון החל על העסקת הנ
 

43.476 
 במקרה של הטרדה מינית או התנכלות, בנציבות שירות המדינה) משמעת(טיפול ממונה בכיר 

לרבות  ב דבר כללי   , ר שאי  בכל שלב ליתן   הוראות  לעובדים המעורבים ב מקרה, )מ שמעת(ממונה בכיר   )א(
,  וכן נקיטת צעדים בענייני עבודה,  סי עבודה והרחקת הנילון מהמתלונןהתנהגות  ראויי ם במסגרת יח

או    כדי ל תקן את  הפגיעה שנ גרמה   ,  והכל כדי  למנוע  את  הישנו ת המ עשה של    הטרד ה מינית א ו  התנ כלות
 ; למתלונן עקב ההטרדה או ההת נ כלות

השאר   בכל אחת לנ קוט בין , )משמעת( בכי ר  ממונהר שאי ,  לאחר קבלת חו מר החקירה מא גף החקירות )ב(
 : מהפעולות הבאות

 ;להעביר את התלונה לחקירה פלילית .1
 ; 1963-ג "הת שכ, )משמעת(חוק שירות המדינ ה להורות  על פתיחת הליכים משמעתיים לפי  .2
 .להורות  על סגיר ת התיק .3

וא ולם   לא ייכלל  ;  ליך המשמעתי בקשר לתל ונה   שהגישמתלונן  זכאי  לקבל מידע על הש לב שבו מצוי  ה ה )ג(
לפי שיקול  דעתו  של   ,  א ו  שיש במסירתו, מיד ע שמסירתו אס ורה  לפי כל  דין ,  במידע לפי סעיף קטן זה

 . כדי לפגוע בחקירה או בפרטיותו או בש לומו של אדם , הממונה על החקירה או על הת ביעה
 )12/עג(
  שונות- חלק ז - 43.48

 
43.481 

 עובד חוץ המועסק בפועל במשרד ועובדי הסכם
 :פי החוק והתקנות-על )א(

 ;כולל גם עובדי הסכם ועובדי חוץ" עובד"כל מה שנאמר בפרק זה לגבי  .1
כולל גם את מעסיקו בפועל של עובד החוץ ואת " מעסיק"י כל מה שנאמר בפרק זה לגב .2

  .הממונים על עובדי ההסכם
מעסיק בפועל והממונה על עובדי הסכם נושא באותה אחריות שנושא מעסיק רגיל , לכן

שמבצע עובד חוץ או עובד הסכם  , בגין הטרדה מינית והתנכלות) 43.44ראה סעיף (
 .המועסק אצלו

 ).ה(43.475-ו)  ג(43.472הוראות מיוחדות לעניין זה מצויות בפסקאות  )ב(
 

43.482 
 עובדי שירות הביטחון הכללי ועובדי המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים

 ולתפקידים  המוסד למודיעין ועל עובדי שירות הביטחון הכלליהוראות פרק זה יחולו על עובדי 
, בכפוף להוראות נוהל ליישום החוק והתקנון בנושא מניעת הטרדה מינית בשרותי הביטחון, מיוחדים

 .29.2.2004מיום 
 )21/סו(
 

43.475 - 43.482
  איסורים וחובות המוטלים על העובדים- 42 המשך פרק - 43פרק 

___________________________________________________________________________

20.10.2014 https://www.prisha.co.il/



  הגנה על עובדים חושפי עבירות ופגיעה - 43.5

 בטוהר המידות או במינהל התקין
 

 חשיפת עבירות  43.52/  מטרת ההוראה 43.51
/  ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין 

 ליגרף בדיקות פו43.54/  תעודת הוקרה 43.53
 

  מטרת ההוראה- 43.51
 

43.511 
להגן על העובדים החושפים שחיתויות במקום העבודה , מחד: פרק משנה זה הינו בעל שתי מטרות
 .ידי העובדים-ומאידך למנוע תלונות שווא על, וחשופים עקב כך להתנכלויות שונות

 
43.512 

 .לאמור להלןבכפוף , הוראות פרק משנה זה חלות על כל העובדים בשירות
 

  חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין- 43.52
 

43.521 
 הגדרות

 :בפרק משנה זה 
לרבות כל מי שהוסמך במסגרת תפקידו , ממונה עקיף, ממונה ישיר, אחראי
, פי שיקול דעתו להעניק זכות לעובד או להמליץ על הענקת זכות כאמור-ועל

או לקבל או לפטר עובד או , קביעת תנאי עבודהאו לקבוע או להמליץ על 
 ;להמליץ על אלה

-  "בעל סמכות"

1959-ט"התשי, )מינויים(חוק שירות המדינה מי שנתמנה לשירות המדינה לפי 
 ;חוק המינויים ל40פי חוזה מיוחד כאמור בסעיף -לרבות עובד על, 

-  "עובד"

 או האחראי במשרד או ,בנציבות שירות המדינה )משמעת( בכיר ממונה
 )12/עג( ;ביחידת הסמך

- רשות מוסמכת "
 "בשירות המדינה

, פי דין לבדוק או לחקור בעניין המשמש נושא התלונה-כל גוף המוסמך על
 .לרבות רשות מוסמכת בשירות המדינה

-  "רשות מוסמכת"

 
 

43.522 
 דרך הגשת תלונה

ך בליווי כל מסמך היכול לתמו, ידיו-כתב חתום עלמיפנה ב, עובד המבקש להגיש תלונה )א(
  .לרשות המוסמכת בבקשה לבדוק או לחקור בעניין המשמש נושא התלונה, בתלונתו

או אליה הועבר העתק מתלונה שהוגשה , רשות מוסמכת בשירות המדינה אליה הוגשה תלונה
ואינה , רשאית לברר את התלונה בכל דרך שתיראה לה, לפי העניין, לרשות מוסמכת אחרת

והיא תקבע אם יש להוסיף ולבררה או אם אין בה  , יני הראיותקשורה להוראות שבסדר דין או בד
אלא אם קיימים טעמים  , ותודיע על כך לעובד המתלונן ולכל עובד אחר המוזכר בה, ממש

 ;מיוחדים שלא לעשות כן
תפעל בהתאם לכללי , החליטה הרשות המוסמכת בשירות המדינה להוסיף ולברר את התלונה )ב(

אלא אם קיימים טעמים , קש תגובתו של כל עובד המוזכר בההצדק והביקורת המקובלים ותב
 ;מיוחדים לפעול לבירור התלונה בדרך אחרת

כי  , לעיל) ב( בנסמן  לאחר בירור התלונה כאמור ,החליטה הרשות המוסמכת בשירות המדינה )ג(
החליטה ; תודיע על כך לעובד המתלונן ולכל עובד אחר המוזכר בה, אין התלונה מוצדקת

, וסמכת בשירות המדינה כי התלונה לכאורה מוצדקת או שיש אפשרות שהיא מוצדקתהרשות המ
 ;פי דין לחקור או לטפל בתלונה-תעביר את העניין לגוף המוסמך על

 חודשים מיום שנוצרה 12הרשות המוסמכת בשירות המדינה לא תזדקק לתלונה לאחר שחלפו  )ד(
 .עילתה

 )5-ו) 3(4'  ס, 1997-ז "התשנ, )חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות  או במינהל התקין(חוק הגנה על עובדים            (
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43.523 
 הגנה על עובד שהגיש תלונה

או , לא יפגע בעל סמכות בתנאי עבודתו של העובד המתלונן ולא יפטרו בשל כך שהגיש תלונה )א(
  ;הגיש תלונהשסייע לעובד אחר ל

 ) 2' ס , ל"חוק הנ(
 : תינתן רק לגבי תלונה שנתקיימו בה כל אלה)א(נסמן ההגנה כאמור ב )ב(

 ;התלונה הוגשה בתום לב .1
או על הפרת חיקוק בקשר לעבודת , התלונה הוגשה על הפרת חיקוק במקום העבודה .2

 או על פגיעה בטוהר המידות או  ,סיקקו או לפעילותו של המע או בקשר לעס,העובד
 ;במינהל התקין

  ;43.522התלונה הוגשה בדרך שנקבעה להגשת תלונה כמפורט בפסקה  .3
 ) 4' ס, ל"חוק הנ(

 ;מעשהו מהווה עבירת משמעת, )א(נסמן פעל בעל סמכות בניגוד לאמור ב )ג(
אם מצא בית הדין האזורי לעבודה כי תלונת העובד הייתה , לעיל לא יחול) א(נסמן האמור ב )ד(

  ;תלונה שווא בנסיבות שהמתלונן ידע על כך או שהיה עליו לדעת על כך
 ))ג (3' ס, ל"חוק הנ(

או כי ,  לעיל לא יחול מיום שקבעה הרשות המוסמכת כי אין בתלונה ממש)א(ן נסמהאמור ב )ה(
 ;אם קבעה, איננה מוצדקת

בשל ,  כי אין באמור בהוראות פרק זה כדי לעכב הליכים משמעתיים הננקטים נגד עובד,מובהר )ו(
בגין פגיעה , או הגיש תלונה לרשות המוסמכת, כך שהעובד הגיש תובענה לבית הדין לעבודה

 ;שהי שארעה לו בשל הגשת התלונהכל
פי הנהלים המפורטים  -בתגובה על שהעובד הודיע בתום לב ועל, עובד שהממונה עליו פגע בו )ז(

יכול להתלונן על כך לפני מבקר המדינה , בפרק משנה זה על מעשי שחיתות במקום העבודה
  .בתפקידו כנציב תלונות הציבור

 שפגע בו הממונה עליו באה בתגובה לחשיפת מעשי  הוא כי הפגיעה,תנאי להגנה שתינתן לעובד
ולא כך הוא הדבר , צריך שיתקיים קשר סיבתי בין החשיפה ובין הפגיעה, כלומר. השחיתות

  .כאשר הודעת העובד על מעשי השחיתות באה רק לאחר הפגיעה בו או בלא קשר אליה
תת כל צו שימצא לנכון רשאי הוא ל, מצא נציב תלונות הציבור כי תלונתו של העובד מוצדקת
בכלל זה רשאי הוא לבטל את פיטוריו .  בוולצודק כדי להגן על זכויות העובד ולמנוע את הפגיעה

או על , לצוות על מתן פיצויים מיוחדים לעובד, של עובד שפוטר עקב חשיפת מעשי שחיתות
  ;וסיקהעברתו למשרה אחרת בשירות מע

   , ] נוסח משולב  [1958-ח"הת שי, חוק מבקר  המדינהלה 45עד א 45הודעה בדבר ע יקרי הוראות סעיפים (
 )30.8.2001, א "א ב אלול התשס"י, 5014פ "י

 כי תהיה חובת ההוכחה על המעסיק, )א (43.523בתובענה של עובד בשל הפרת הוראות פסקה  )ח(
אם טרם חלפה שנה מיום הגשת התלונה או הסיו ע  , ל"פעל  שלא בניגוד להוראות הפסקה הנ

 :ואם הוכיח העובד את כל אלה, ל"כאמור בפסקה הנ
 ;כי המעסיק פגע בתנאי עבודתו או פיטר אותו .1
שלא היתה בהתנהגותו או במעשיו סיבה לפגוע בתנאי עבודתו או לפטרו ולעניין פגיעה  .2

 בתנאי
  שלגביהם קבע המעסיק תנאים או כישורים גם כי התקיימו בו התנאים או  עבודה

  .הכישורים  האמורים
2002-ב "התשס, )תיקון ()חשיפת עב ירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין(חוק הגנה על עובדים (
  .) ב ' ס, 
 )20/סב(

 
43.524 

 הגשת תלונת שווא וחובת תום לב
וכן הגשת תלונה שלא בתום לב או בקנטרנות , )ד (43.523הגשת תלונת שווא כאמור בפסקה  )א(

 ;הינה עבירת משמעת
תועבר , או כי איננה מוצדקת, תלונה אשר לגביה קבעה הרשות המוסמכת כי לא נמצא בה ממש )ב(

 .ות שירות המדינה לשם בדיקת נסיבות הגשתה בנציב)משמעת(ממונה בכיר ל
 )12/עג(
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  תעודת הוקרה- 43.53
 

43.531 
ונמצאה תלונתו מוצדקת , 43.522 סקהפי נהלים תקינים כמפורט בפ-עובד שהגיש תלונה בתום לב ועל

ל המשרד או "תציין הרשות כאמור את ממצאי בדיקתה בכתב ותעבירם למנכ, ידי הרשות המוסמכת-על
 .למנהל יחידת הסמך

 
43.532 

רשאי הוא להעניק לעובד שתלונתו נמצאה , ראה נציב שירות המדינה שנסיבות המקרה מצדיקות זאת
בתעודה יצוינו  ; תעודת הוקרה על תרומתו לטוהר המידות ולחשיפת שחיתות בשירות המדינה, מוצדקת

 :ובין היתר, פרטי התלונה וממצאי הבדיקה
 ;זהותה של הרשות המוסמכת )א(
 ;תמצית תלונה שהוגשה )ב(
 ;תיאור תמציתי של מהלך הבדיקה שנערכה )ג(
 .המסקנות שנבעו ממצאי הבדיקה )ד(

 )1992-ב ''התשנ , חוק לעידוד טוהר המידות בשירות הציבורי( 
 )1994-ד ''התשנ , תקנות לעידוד טוהר המידות בשירות הציבורי(
 )21/שס(

 
  בדיקות פוליגרף- 43.54

 
43.541 

אלא באישור היועץ המשפטי לממשלה ובהתאם , לבדיקת פוליגרףעובד חל איסור על הפניית  )א(
 ;3.1102'   מסהוראהלהנחיותיו כמפורט ב

במסגרת , פלילית או משמעתית, במסגרת חקירה, ניתן לערוך בדיקות פוליגרף, חרף האמור לעיל )ב(
אם , לשם הפרכה או לאימות של חשד קונקרטי,הליך בדיקה אחר לפי דין של עבירות חמורות
 ; לעילבהנחייהובתנאים נוספים שפורטו , נתנה הסכמה מודעת ומרצון חופשי של הנבדק

 2978' באשר לבדיקות פוליגרף למשרות סיכון בטחוני נושא  זה מוסדר בהחלטת הממשלה מס )ג(
 ). 14.12.1997(ח "ו בכסלו התשנ"מיום ט

  ) 4/עא(
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  הגבלות לאחר פרישה- 43.6
 

 הגבלות המוטלות על עובד  43.62/  כללי 43.61
 נוהל הגשת בקשות 43.63/ שפרש מן השירות 

נוהל הגשת בקשות   43.64/ למתן היתרים 
 לגמול בשל הגבלות לאחר פרישה

 
  כללי- 43.61

 
43.611 

קובע את ") חוק הצינון "-להלן ( 1969-ט"התשכ, )הגבלות לאחר פרישה(חוק שירות הציבור  )א(
 ,לאחר הפרישה משירות הציבור, ובכללם עובדי המדינה, ההגבלות החלות על עובדי הציבור

במטרה למנוע חשש לפגיעה בטוהר המידות ולהבטיח את אמון הציבור בשירות הציבורי 
 ;ובעובדיו

לשם הכוונה , פיו והוראות נוהל ליישומו- שהותקנו עלהתקנות, חוק הצינוןלהלן עיקרי הוראות  )ב(
כי אין  , יובהר. כללית של עובדי המדינה הפורשים משירות המדינה ולאכיפת הוראות החוק

 שהותקנו לפיו ואין ה ן  התקנות וחוק הצינוןק משנה זה כדי למצות את כל הוראות בהוראות פר
 ;באות במקום ההוראות המפורטות שבחוק ובתקנות

, על העובד הפורש, בראש ובראשונה,  מוטלתחוק הצינוןכי האחריות על קיום הוראות , יודגש )ג(
 .והפרת הוראות החוק מהווה עבירה פלילית

 
  הגבלות המוטלות על עובד שפרש מן השירות- 43.62

 
43.621 
  הייצוג בעניין שהיה בטיפול המייצגאיסור

 לא ייצג אחרי, ין פלוני של אדם פלונייבענ, אגב מילוי תפקידו בשירות הציבור, מי שטיפל )א(
 ;ין כלפי המוסד של שירות הציבור שבו שירתיפרישתו מהשירות את האדם באותו ענ

 . ללא מגבלת זמן, הגבלה זו חלה על עובדים שפרשו משירות המדינה )ב(
 )2'  ס, 1969-ט' ' הת שכ, )הגבלות לאחר פרישה(חוק שירות הציבור (

 
43.622 

 איסור הייצוג לפני מי שהיה כפוף למייצג
לא ייצג , להלן) ב(המפורטים בנסמן שירות וערב פרישתו היה נמנה עם סוג עובדים המי שפרש מ )א(

ולא יבקש ממנו להעניק זכות לו עצמו  ם לפני עובד בשירות שהיה כפוף לו ערב פרישתואד
כשההענקה מסורה לשיקול דעתו של אותו , בין בהסכם ובין כמעשה של רשות, ולצורך עסקו

 ;כל עוד לא עברה שנה אחת מהיום שבו פסקו יחסי הכפיפות, והוא; עובד
של מדורג באחת מחמש הדרגות העליונות והיה  תמי שפרש מהשירוהוראות פסקה זו חלות על  )ב(

או שמשכורתו אינה נמוכה מן ,  המדינה אחר בשירות מקצועידירוג המנהלי או של דירוגה
 :התקיים בו אחד מהתנאים הבאיםו, הדרגה החמישית מבין הדרגות העליונות בדירוג המנהלי

, היתר, ו לתת רישיוןא,  בקשר לעסקה- לבדו או עם אדם אחר -היה מוסמך לתת החלטה  .1
 ;מענק או זכות אחרת, פטור

 בקשר לדבר האמור - לבדו או עם אדם אחר - המלצה או חוות דעת יתןהיה מוסמך ל .2
 ; לעיל1בנסמן 

 1המלצה או חוות דעת כאמור בנסמן , היה ממונה על עובד בשירות המוסמך לתת החלטה .3
 . לעיל2או 

 )1' ת, 1975-ה' ' התשל, )איס ור יצוג)(הגבלות לאחר פרישה(תקנות שירות הציבור ; 3' ס , ל ''החוק הנ(
 

43.623 
 הציבור איסור עבודה או טובת הנאה בעסקים שהיו בטיפולו של עובד 

פי שיקול דעתו -מי שפרש משירות הציבור ובתפקידו בשירות הציבור היה מוסמך להחליט על )א(
או שהיה ממונה על עובד אחר , או להמליץ על הענקת זכות כאמור, על הענקת זכות לאחר

לא יקבל זכות מאדם שנזקק במהלך עסקיו להחלטתו בתחום , בשירות הציבור המוסמך כאמור
 ;הסמכות האמורה
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 -אין נפקא מינה , פסקה זוין ילענ )ב(
 ;אם העובד שפרש היה מוסמך לבדו או ביחד עם אחרים .1
 ;אם ההחלטה או ההמלצה היא על הענקת זכות או על קביעתה .2
 ;אם ההחלטה היתה דרך הסכם או כמעשה של רשות .3
אם הזכות שקיבל העובד שפרש היא משרת שכיר בשירותו של האדם שהיה נזקק להחלט ה   .4

או שלא כשכיר אלא בדרך של התקשרות עם אותו אדם לשירות לתקופה , לצהאו להמ
או אם היא זכות בעסק שנזקק להחלטתו או להמלצתו או  , מסוימת או בלתי מוגבלת
 ;שלטובתו החליט או המליץ

 .ידי קרובו-ידי העובד עצמו שפרש או על- על לעיל4 בנסמןאם הזכות נתקבלה כאמור  .5
 :ד המקרים האלהחול בכל אחת לא פסקה זו )ג(

 ;עברה שנה מיום פרישתו של העובד .1
שעברו שנתיים מיום גמר טיפולו של העובד אישרה  חוק הצינוןהוועדה למתן היתרים לפי  .2

 ;בהחלטה או בהמלצה
 . ותלקבלתה של הזכמהוועדה למתן היתרים ניתן היתר  .3

 )4' ס , ל ''החוק הנ(
 

43.624 
  הגבלות בפרישה משירות בחוץ לארץ

חוק מהוועדה למתן היתרים לפי ללא היתר , לא יעשה, לארץ-מי שמילא תפקיד בשירות הציבור בחוץ
, אחד הדברים המנויים להלן בארצות שבהן מילא את תפקידו תוך שנתיים לפני שגמר אותו, הצינון

  : והם, אלא אם עברו שנתיים לאחר שגמר אותו
 אלא בדרך של התקשרות לתקופ ה  ,או שלא כשכיר, תפקיד או עבודה כשכיר, קבלת משרה )א(

 ;וגבלת מראשמסוימת או בלתי מ
 . רכישת זכות בעסק או קבלתה בדרך אחרת )ב(

 )6' ס , ל ''החוק הנ(
 

43.625 
 היתרים למתן ועדה

,  בראשה מכהן שופט בית המשפט המחוזי בירושלים, ידי שר המשפטים-ועדה שהוקמה על )א(
או לקצר את תקופת הצינון הקבועה /ד שפרש משירות הציבור לקבל זכות ורשאית להתיר לעוב

אם נוכחה שאין ברכישתה או בקבלתה של הזכות המבוקשת משום  , 43.624 - ו43.623בפסקאות 
 ;פגיעה בטוהר במידות

 )הגבלות לאחר פרישה(תקנות שירות הציבור סדרי הדין בפני הוועדה למתן היתרים נקבעו ב )ב(
 "). התקנות "-להלן  (1971-א"התשל, )סדרי דין בוועדה(
 )  14, 13, 12, 11' ס , ל ''החוק הנ(

 
43.626 
 . פליליתהעביר מהווה הצינוןחוק הוראות  על העביר

 )8' ס , ל ''החוק הנ(
 

43.627 
 עניינים לניגוד חשש מניעת

מגורם מחוץ ") הזכות "-להלן (תפקיד או כל זכות אחרת , עובד אשר שוקל לקבל הצעת עבודה )א(
ובמסגרת תפקידו בשירות המדינה , או החל לנהל מגעים לקבלת זכות כאמור/לשירות המדינה ו

ממונה על עובד המוסמ ך  שהוא או ,  לאותו גורםהענקת זכותעל  להמליץ או מוסמך להחליטהוא 
 ידווח לאלתר לממונה עליו וליועץ המשפטי של המשרד אודות ההצעה שקיבל ויימנע  ,כאמור

,  אלא אם קבע היועץ המשפטי אחרת, בענייניו של אותו גורם, במישרין או בעקיפין, מכל טיפול
 ; מטעמים שיירשמו

אשר , ידווח על כך לממונה עליו, לעיל) א(סף הצעת עבודה כאמור בנסמן עובד שדחה על ה )ב(
 .     ישקול אם יש צורך בקבלת חוות דעתו של היועץ המשפטי של המשרד
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43.628 
 הצינון בתקופת התנהגות

ידי הוועדה למתן -או בתקופת הצינון שנקבעה על, 43.624- ו43.623כאמור בפסקאות , בתקופת הצינון
עם , בין בתמורה ובין שלא בתמורה, חל איסור על העובד הפורש לקיים קשרי עבודה כלשהם, היתרים

 .זולת אם קבעה הוועדה למתן היתרים אחרת, מקום עבודה שלגביו חלה עליו תקופת צינון כאמור
 

43.629 
 השירות מן שפרש עובד מול המשרד עובדי התנהגות

על עובדי המשרד  , חוק הצינוןמבלי לפגוע באחריותו של העובד הפורש לקיום הוראות  )א(
ממנו פרש העובד להקפיד שלא לקיים קשרי עבודה עם העובד הפורש במצבים העומדים 

,  ובפרט להגבלות בדבר איסור הייצוג, כמפורט בסעיף זה, חוק הצינוןבניגוד להוראות 
 ; 43.622- ו43.621כמפורט בפסקאות 

, אשר יתייעץ במידת הצורך, דיש להיוועץ ביועץ המשפטי של המשר, בכל מקרה של ספק )ב(
 .ביועץ המשפטי לנציבות שירות המדינה

 
  נוהל הגשת בקשות למתן היתרים- 43.63

 
43.631 
 הפורש לעובד הודעה

יביא האחראי לידיעתו את עיקרי הוראות , עם תחילת הטיפול בפרישתו של עובד מהשירות )א(
 ; כמפורט בפרק משנה זה, התקנות וחוק הצינון

כי אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מאחריותו של העובד הפורש מהשירות לקיו ם  , יודגש )ב(
וחובתו של העובד הפורש לכלכל את המשך עיסוקיו לאחר הפרישה , חוק הצינוןהוראות 

 . חוק הצינוןבכפוף להוראות 
 

43.632 
 ורשהפ עובד על הצינון חוק הוראות תחולת בדבר התייעצות

רשאי לפנות לאחראי , עובד המבקש לפרוש משירות המדינה או עובד שפרש מן השירות )א(
ובאמצעותם ליועץ , או ליועץ המשפטי למשרד או ליחידת הסמך בה הוא מועסק/ו

 וייעוץ בעניין תחולת החוקלקבלת מידע אודות הוראות , המשפטי לנציבות שירות המדינה
 ;  בעניינוהחוקהוראות 

אשר הובא לידיעתו כי העובד הפורש מתעתד , ממונה על עובד שפורש משירות המדינה )ב(
חשש לניגוד עניינים או לעבוד במקום עבודה לגביו מתעוררת שאלה בדבר קיומו של 

יפנה את העובד לקבלת ייעוץ  , כמפורט לעיל, חוק הצינוןשאלה בדבר תחולת הוראות 
 ;  ויעדכן את האחראי והיועץ המשפטי, והנחיות מהיועץ המשפטי של המשרד

,  משפטי למשרד או ליחידת הסמך פנייה של עובד כאמור לעיל בנסיבות בהן בדק היועץ ה )ג(
וכתוצאה מהבדיקה סבור היועץ המשפטי למשרד , אם ביוזמת העובד ואם ביוזמה אחרת

או שאין תחולה , רש בעניינו של העובד הפוחוקאו ליחידת הסמך שאין תחולה להוראות ה
,  וניתן להסתפק בהפניית העובד לאמור ביתר הוראות החוקחוק הצינון ל4להוראת סעיף 

 ;יעשה זאת בכתב חתום על ידו
בות שירות  יש לפנות ליועץ המשפטי לנצי, וכן בכל מקרה של ספק, בכל מקרה כאמור )ד(

 . המדינה ולבקש את אישורו לחוות הדעת של המשרד
 

43.633 
   היתרים למתן מהוועדה להיתר בקשה הגשת

,  חוק הצינוןבמקרים בהם העובד הפורש מבקש לקבל היתר מהוועדה למתן היתרים לפי  )א(
או היועץ המשפטי לנציבות שירות /ים בהם סבור היועץ המשפטי למשרד ווכן במקר

ימציא היועץ המשפטי את חוות , המדינה כי חובה על העובד לפנות לוועדה למתן היתרים
ליועץ המשפטי  , ובכלל זה את עמדת המשרד לגופה של הבקשה למתן היתר, דעתו בעניין

 ; לנציבות שירות המדינה
 חוק הצינוןפי הוראות -תיעשה על, ר מהוועדה למתן היתריםהגשת בקשה למתן הית )ב(

 .התקנותו
בשבתו כוועדה למתן , ליםבית המשפט המחוזי בירוש: כתובת הוועדה למתן היתרים היא

 ;1969-ט"התשכ, )הגבלות לאחר פרישה(חוק שירות הציבור היתרים לפי 
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בצירוף , ש להגיש את הבקשה לוועדה למתן היתריםעל העובד הפור, תקנותבהתאם ל )ג(
הכל , תצהיר בכתב והעתק מכל מסמך שברצונו להסתייע בו בהליכים בפני הוועדה

 ; בארבעה עותקים
 4- ו3כמשמעותו בתקנות , הוא נציג השירות, או מי שיסמיך לכך, נציב שירות המדינה )ד(

והוא יגיש תשובה מטעם השירות לבקשה , המוסמך להשיב לבקשה למתן היתר, תקנותל
 . לאחר קבלת חוות דעת המשרד כאמור לעיל, למתן היתר

 ) 2, 1' ת, התקנות(
 

43.634 
 השירות נציג של מוקדמת עמדה קבלת

באמצעות היועץ המשפטי , רשאי העובד הפורש לפנות, בטרם הגשת בקשה למתן היתר )א(
בבקשה לקבלת עמד ה  , ליועץ המשפטי לנציבות שירות המדינה, למשרד או ליחידת הסמך

טרם הגשת הבקשה  , של נציב שירות המדינה לבקשה למתן היתר) רולינג-פרה(מוקדמת 
 ;לוועדה למתן היתרים

ימציא ליועץ המשפטי לנציבות שירות , בד המבקש לקבל עמדה מוקדמת כאמורעו )ב(
העתק מטיוטת הבקש ה  , באמצעות היועץ המשפטי למשרד או ליחידת הסמך, המדינה

בצירוף תצהיר העובד כמתחייב בתקנות וחוות הדעת של המשרד , על נספחיה, למתן היתר
 ; באשר לבקשה

בטרם הגשת הבקשה למתן היתר לוועדה למתן , בדניתן יהיה למסור לעו, במקרה כאמור )ג(
על מנת שתוגש לוועדה בד בבד עם הגשת , את תשובת נציב שירות המדינה, היתרים
 ;התקנותובכך לקצר ולייעל את הליכי ההמצאה והדיון לפי , הבקשה

בכל  , רשאים, וכן היועץ המשפטי למשרד או ליחידת הסמך, דינה או נציגונציב שירות המ )ד(
בכל הקשור לבקשה של , לבקש את חוות דעתו של היועץ המשפטי לממשלה או נציגו, עת

 .חוק הצינוןעובד לפי 
 

43.635 
 היתרים ןלמת בוועדה דיון

רשאית לדון בבקשה ולהחליט בה על יסוד  ") הוועדה "-להלן (הוועדה למתן היתרים  )א(
אם אחד מהם לא ביקש  , החומר בכתב שהובא בפניה ובהיעדרם של המבקש ונציג השירות

 ; להתייצב בפניה כדי להשמיע טענותיו או לחקור את מי שהגיש לוועדה תצהיר
יחד עם נציג , כוחו-או בא/יופיעו העובד ו, קשהנקבע דיון בפני הוועדה לשמיעת הב )ב(

 ;  שירות המדינה או נציגו
יודיע  , רצה המבקש או נציג השירות לחקור חקירה שכנגד אדם שמסר תצהיר בפני הוועדה )ג(

על כך למי שהגיש את התצהיר ארבעה ימים לפחות לפני מועד השמיעה וימסור העתק 
 ; ראש הוועדה-ההודעה ליושב

 לממשלה או נציגו רשאים בכל עת להופיע בדיוני הוועדה ולהשמיע את היועץ המשפטי )ד(
 ;טענותיהם

ראש הוועדה והעתק מאושר ממנה יומצא -החלטת הוועדה ניתנת בכתב חתומה בידי יושב )ה(
 .לעובד המבקש ולנציג שירות המדינה

 ) 17, 16,  9, 6' ת, התקנות(
 )21/סט(

 
  נוהל הגשת בקשות לגמול בשל הגבלות לאחר פרישה- 43.64

 
43.641 

 רשאי להגיש  ,)31.12.2016(ז  "בטבת התשע'   ביפרוש משירות המדינה עד ליוםש עובד )א(
 ) 20.10.2013( ד"ז בחשוון התשע" טמיום 797'  מסהממשלה החלטתבקשה לתגמול לפי 

 -להלן ( הגבלות לאחר פרישה בשלבדבר אישור הסדר תגמול לפורשים משירות המדינה 
ח " מיום כ1748: ' ולעדכונים שנערכו להסדר בהתאם להחלטות הממשלה מס")ההסדר"

'  מיום ח932-ו) 5.2.2015(ה " התשעז בשבט" מיום ט2435, )26.6.2014(ד " התשעבסיוון
  ;)7.1.2016(ו " התשעבשבט

 )5/עו(
באופן מפורט ובצירוף כל  2309 מדףטופס בידי הפורש  - תוגש על כאמורהבקשה )ב(

 ימים 45 פרש וזאת בתוך ממנו משאבי אנוש במשרד  יחידתל, המסמכים הנדרשים בטופס
 ;ממועד הפרישה

 )16/עה(
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  - משאבי אנוש במשרד מנהל )ג(

 ;בצירוף תאריך תחילת העסקה וסיום העסקה, נכונות הפרטים בטופס הבקשה את יבדוק .1
 ;)ה"כפי שמופיע בתנאי המכרז לתפקיד ובמרכב(יצרף תיאור תפקיד פורמלי  .2
 בהתייחס לכ ל  א2309יצרף את עמדת המשרד על טופס מדף , ל המשרד או מי מטעמו"מנכ .3

 ;ובהתייחס להנחיות ולפרטים שנדרשים, הבקשההסעיפים בטופס 
היועץ המשפטי של המשרד ימלא חוות דעת משפטית בחלק הרלוונטי שבטופס מדף  .4

, ביחס לשאלה האם הפורש היה מוסמך או ממונה על עובד אחר אשר היה מוסמך , א2309
תוך הפעלת שיקול דעת על הענקת זכות לגורם מחוץ לשירות , להחליט או להמליץ

 ;ביחס לגורמים כאמור שפורטו בטופס הבקשה, המדינה
 במשרד האוצר אגף השכר והסכמי עבודהל ל"המשרד יעביר את שני טפסי המדף הנ .5

 ;נציבות שירות המדינהול
 -נציבות שירות המדינה  )ד(

 ;תוודא שכל המסמכים הדרושים מצורפים .1
הממונה על השכר ונציב שירות המדינה או מי (תעביר את הבקשה לגורמים המוסמכים  .2

 ;לבחינת הבקשה) מטעמם
ויעבירו את , הגורמים המוסמכים יחליטו בבקשה על בסיס החומר שלפניהם כאמור לעיל )ה(

במקרה שהבקשה לתגמול תאושר יועברו . החלטתם למשרד הרלוונטי אשר יעדכן את המבקש
  .הוראות ביצוע לתשלום

 )11/עד(
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  אחריות עובדי המדינה בהליכים משפטיים- 43.7
 

 חסינות מפני תביעות נזיקין 43.72/  כללי 43.71
  מתן הגנה משפטית43.73/ 

 
  כללי- 43.71

 
43.711 

בסוגים שונים של הליכים משפטיים בשל מעשה עובד המדינה עלול להיות חשוף לתביעות אישיות 
 .במסגרת מילוי תפקידו) לרבות מחדל(שעשה 

 
43.712 
 אלה היא לאפשר לעובדי המדינה לבצע משימותיהם מבלי שיירתעו מהחשש ונהלים הוראות מטרת

 .ובלבד שמדובר במעשה שעשו תוך כדי תפקידם כעובדי ציבור,  פעולותיהםבגיןשייתבעו 
 

  חסינות מפני תביעות נזיקין- 43.72
 

43.721 
 תחולה

היועץ המשפטי בכפוף לאמור בחוק ובהנחיות , עובדים הזכאים לחסינות מפני תביעות נזיקין )א(
 :הם כל אחד מאלה, לממשלה

-להלן (1959-ט" התשי,)מינויים(חוק שירות המדינה עובדי המדינה המועסקים לפי  .1
 ; לחוק40לרבות עובדים המועסקים  בחוזה לפי סעיף , ")החוק"

היועץ המשפטי  ידי -אם הוכרה זכאותם על, עובדים שאינם מועסקים לפי חוק המינויים .2
 עובדים שגוייסו לשירות המדינה מכוח חוק -וביניהם , ידו- או מי שהוסמך עללממשלה

, וכן מתנדבים כהגדרתם בסעיפים קטנים, 1967-ז"התשכ, שירות העבודה בשעת חירום
פי -אם פעלו על, 1995-ה" התשנ,)נוסח משולב(חוק הביטוח הלאומי ל) 2(-ו) ו(287

 ;הנחייה מאת משרד ממשלתי
שניתן לראותם כזרועה הארוכה של  המדינה ואשר פעלו , ממלאי תפקידים מטעם המדינה .3

 או  היועץ המשפטי לממשלהידי -אם הוכרה זכאותם על, מטעמה של המדינה ולמטרותיה
 ;ידו-מי שהוסמך על

בין שהם עובדי המדינה  , המקנה סמכויות שלטוניות, פי חיקוק- חברי ועדות שהוקמו על .4
 או מי  ממשלההיועץ המשפטי לידי -אם הוכרה זכאותם על, כהגדרתם לעיל ובין שלא

 . ידו-שהוסמך על
 :החסינות מפני תביעות נזיקין לא תחול על )ב(

פי -אלא אם הוכרה זכאותם על, לרבות פרילנסרים, בעלי חוזים קבלניים למתן שירות .1
 ;לעיל) א(האמור בנסמן 

אשר  המעשה בגינו הוא נתבע בתביעה , לעיל) א(כל אחד מהגורמים המפורטים בנסמן  .2
 ;גרת מילוי תפקידו השלטונינזיקית לא נעשה במס

,  למעט עובדי המדינה ועובדי ציבור אחרים,  חברים-חברי ועדות שאינן סטטוטוריות  .3
בוועדות או במועצות אשר לא הוקמו מכוח דבר חקיקה שקבע את , כהגדרתם בחוק

ועדות שהוקמו מכוח החלטות ממשלה או : כגון, סמכויותיהם השלטוניות ואת הרכבם
  .ל המשרד" הממונה על המשרד הממשלתי או בהחלטה של מנכבהחלטה של השר

חברי ועדות שאינן סטטוטוריות יוכלו לקבל מן המדינה התחייבות לשיפוי בגין חבותם 
 .עקב מילוי תפקידם כחברי ועדה, אם תקום, בנזיקין שתקום

 
43.722  

 הליך הענקת החסינות
תמסור המדינה הודעה ,  שיש להכיר בחסינותווהמדינה סבורה, הוגשה תביעת נזיקין נגד העובד )א(

המועד להגשת הודעת ההכרה הוא ; בדבר לבית המשפט ותעתור לדחיית התביעה כנגד העובד
  ;בתוך התקופה הקבועה בתקנות סדר הדין האזרחי להגשת כתב הגנה
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 יום 14תוך , רשאי העובד לבקש, היה והמדינה לא מסרה הודעת הכרה בחסינותו של העובד )ב(
כי בית המשפט יקבע שמתקיימים תנאי , ידי המדינה-מהיום האחרון להגשת הודעת ההכרה על

 .החסינות
 

43.723 
רשאי העובד , הוגשה תביעה כנגד המדינה בשל מעשה שהיה אחראי לו העובד אלמלא הוראת החסינות

 .להצטרף כנתבע לתביעה או לבקש שיישמר מעמדו כנתבע בתובענה שהוגשה נגדו
 

43.724 
  המדינה לפיצוי או לשיפוי מן העובדזכאות
תחול ,  מהתנהגות ראויהחמורהסטה בהתנהגותו סטיה , )א(43.721כמשמעו בפסקה ,  שעובדמקום

 .לפי העניין,  העובדמןאך המדינה תהיה זכאית לפיצוי או שיפוי , אומנם החסינות
גם , לפי העניין, לפיצוי או לשיפוי מן העובד, הכללילפי הדין ,  בכך כדי לגרוע מזכותה של המדינהאין

 . שאינו שלטוניתפקידבמקרים שבהם פעל העובד במסגרת 
 

  מתן הגנה משפטית- 43.73
 

43.731 
 כללי

עובד המדינה עלול להיות חשוף לתביעה אישית בסוגים שונים של הליכי ם , מלבד תביעות נזיקין
הליכי , אישומים פליליים או משמעתיים: כגון,  במסגרת מילוי תפקידומשפטיים בשל מעשים שעשה

הליכים מנהליים ותביעות אזרחיות שלגביהן אין העובד זכאי לחסינות לפי האמור בסעיף , חקירה
או לחילופין להשתתפות בהוצאותיו , העובד יהיה זכאי להגנה משפטית, במקרים אלה. 43.72

 . 43.712תוך קיומה של המטרה כמפורט בפסקה , בכפוף לאמור להלן, מטעם המדינה, יותהמשפט
או סת ירה בין האמו ר  בהוראות  אלו   לבין כתב הכיסוי ונהלי  הקרן   /כ י בכל מקרה ש ל ספק ו, מובהר בזאת

 .האמו ר באחרונים  הוא  הקובע, הפנימית להגנה  משפטית לעובדי המדינה
 עליו הסדר אחר שחללמעט כל מי , )ב(-ו) א(43.721 ה זה יחול על עובדי המדינה כהגדרתם בפסקהלנו

 .להגנה משפטית או להשתתפות בהוצאות משפטיות
 :לא יחול על, הנוהל למתן הגנה משפטית כמשמעותו בפרק משנה זה, לפיכך

 ;רפואיים במוסדות רפואיים ממשלתיים-רופאים ועובדים פארה )א(
חוק  עובדי הוראה במוסדות חינוך רשמיים ומוסדות חינוך מוכרים כמשמעותם ב-עובדי הוראה  )ב(

ם של האגף להכשרה יסודיי-וכן עובדי הוראה במוסדות חינוך על, 1959-ט"התשי, לימוד חובה
 ;המסחר והתעסוקה, משרד התעשיהמקצועית של 

 
43.732 
 הגדרות

 : אחד מאלהכל
 בפני בית פליליהעמדה לדין ; " פליליתחקירה "-"  פליליהליך" )א(

 חוק סדר הדין הפליליהליכי מעצר ושחרור בערובה לפי ; משפט
התייצבות בפני ; 1996-ו"התשנ, ) מעצרים-סמכויות אכיפה (

-ח"התשי,  חקירת סיבות מוותבחוקכמשמעותו , שופט חוקר
והליכי , אלוהליכי שימוע שקדמו לכל אחד מהליכים ; 1958

 ;שלאחריהםערעור 
 ועדות חוקל 15פי סעיף - בפני ועדת חקירה עלההתייצבות )ב(

 - להלן(למתן עדות או להבאת ראיות , 1968-ט"התשכ, חקירה
אם , ל" הנ15לא לפי סעיף לרבות התייצבות ש, ")חקירה ועדת"

 משפטיות גם לגבי התייצבות בהוצאותהוועדה אישרה השתתפות 
 ; כזו

 הכרוכיםלרבות הליכים אחרים ,  משמעתיים לפי דיןהליכים )ג(
 ; ") משמעתיהליך" - להלן(בהליכים אלו 

ובלבד , משפט מפני הליך מנהלי או הליך אזרחי בבית התגוננות )ד(
או שבנסיבות העניין עובד , נייןשהמדינה אינה מיוצגת באותו ע

 . לייצוג משפטי נפרדנזקקהמדינה 
 

28.10.2007 
 

-  "   משפטיהליך"
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 המשפטים לעניין הגנה משפטית והשתתפות בהוצאות במשרד  ועדה
 בראשות") הוועדה "-להלן  (המדינה  ולעובדימשפטיות לנושאי משרה 

נציב שירות , החשב הכלליובהשתתפות ,  משרד המשפטיםל"מנכ
,   חברת ענבל או נציגיהם שהם משנים או סגנים להםל"מנכ, המדינה

- המשפטים מתוך רשימה שתיקבע עלמשרד ל"ונציג ציבור שימנה מנכ
 ; הכלליהחשבבהתייעצות עם ,  משרד המשפטיםל"ידי מנכ

   

 לעניין הגנה הוועדה" 
 משפטית והשתתפות

 " משפטיותבהוצאות

 ;או השתתפות בהוצאות משפטיות,  וייצוגייעוץ עורך דין לשם  העמדת
 

-  " משפטיתהגנה"
 ;דין עורך טרחת שכר )א(
ר עדים כפי שכ,  פרוטוקוליםהעתקי, דמי ביול מסמכים, אגרות )ב(

 ;חיקוקידי בית המשפט או בהתאם לקבוע בכל -שנקבע על
 ובכפוף לאישור מההליך הוצאה סבירה נוספת הנובעת במישרין כל)   ג(

 . מראש ובכתב של הקרןמפורש        
 

-  " משפטיותהוצאות"

בכיר למינהל ומשאבי   ל" ארבעה חברים בראשות סמנכשתמנה  ועדה
או ,  היועץ המשפטי של היחידה וחשב היחידהוולצידהיחידה אנוש של 
 ;ל"ידי המנכ- עלשימונה, ועובד בכיר מהיחידה, נציגיהם

 

-  " משרדיתועדה"

 ;לפי העניין,  סמךיחידת ממשלתי או משרד
 

-  "יחידה"
 בעת מילוי תפקידו של עובד או נושא משרה תוך שנעשה,  מחדללרבות

 התנהגות שהייתה בתחום ובשל ,לשם מילוי תפקידו, כדי מילוי תפקידו
 הוא נוהג כיסמכותו כדין או שנהג בה בתום לב ובסבירות בהיותו סבור 

 ;בתחום סמכותו
 

-  "מעשה"

לחקירת ) בו ביום או ביום שלמחרת( באופן מיידי העובד וזימון מעצר
 .  בקשת העובד לייצוג בחקירהלמרותהמשטרה וסירוב לדחיית החקירה 

-  " דחופיםמקרים"

 )2/סח(
 

43.733 
  ענבל- פנימית קרן
 המדינה  פנימית להגנה משפטית לעובדי  קרןהוקמה ,  מגמה להגן על עובדי המדינה כאמורמתוך

, ידי היחידה לקרן-עלתמורת תשלום פרמיה . מ"ל חברה לביטוח בעבהנהלת ענב, ")הקרן "- להלן(
במידה ,  משפטייםבהליכיםתעניק הקרן לכל אחד מעובדי המדינה המוגדרים לעיל הגנה משפטית 

 בכפוף לתנאים הקבועים בכתב הכל, או השתתפות בהוצאות משפטיות שהוצאו בגינם, שיינקטו כנגדם
 . הכיסוי של הקרן

ידי הקרן הפנימית להגנה - שנקבע עלהטרחההתעריפים יהיו בהתאם לתעריף שכר כי כל , יובהר
 .החשב הכלליבאישור , משפטית לעובדי המדינה

ים   במשרדהמשפטייםהחשבים והיועצים , וכן אצל האחראים, הקרן הכיסוי מצוי במשרדי  כתב
 .ידי פנייה מראש-וביחידות הסמך וניתן לעיין בו על

 
43.734 

 נוהל הטיפול בוועדה המשרדית ובקרן ענבל
 כללי )א(

בגין הליך משפטי , עובד המדינה יהיה זכאי להגנה משפטית או להשתתפות בהוצאות משפטיות
לשם , ותוך כדי מילוי תפקיד, שיסודו במעשה או במחדל שעשה או שחדל בעת מילוי תפקידו

ובשל התנהגות שהיתה בתחום סמכותו כדין או שנהג בה בתום לב ובסבירות , מילוי תפקידו
  .בהיותו סבור כי הוא נוהג בתחום סמכותו

או /מובהר בזה כי בכל מקרה העובד לא יהא זכאי לכפל מימון של הוצאותיו מאוצר המדינה ו
 .הקרן

  אות פניית העובד לוועדה המשרדית וקביעת המלצה לזכ )ב(
בקשת העובד להגנה משפטית תידון בוועדה המשרדית והעובד יהא זכאי להיות נוכח בוועדה 

  .בשלב העלאת  נסיבות המקרה
או בהשתתפות בהוצאות משפטיות /הוועדה תבחן את זכאותו של העובד להגנה משפטית ו

  .ותעביר המלצותיה לקרן
   העברת המלצת הוועדה המשרדית לטיפול הקרן )ג(

או /שתחליט על זכאות העובד לקבל הגנה משפטית ו,  הוועדה המשרדית תועבר לקרןהמלצת
  .הכל בכפוף לכתב הכיסוי של הקרן, השתתפות בהוצאות המשפט
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  השגה על החלטת הקרן )ד(
העובד רשאי להשיג על החלטות הקרן בפני הוועדה לעניין הגנה משפטית והשתתפות בהוצאות 

  .שגה הקבועים בקרןהכל בכפוף לנהלי הה,  משפטיות
  .הוועדה  תעביר החלטותיה לטיפול הקרן

   טיפול הקרן במתן הגנה משפטית )ה(
  .הקרן תטפל בבקשה  בהתאם לכללים שנקבעו בנוהליה ובכתב הכיסוי של הקרן

  טיפול במקרים דחופים )ו(
הוק -תאפשר הקרן קבלת ייעוץ משפטי  אד, פי  נהלי הקרן-במקרים דחופים כהגדרתם על

  . לנוהלי הקרןבהתאם
  סייגים לזכאות )ז(

הקרן לא תשא במימון הגנה משפטית ולא תשפה את העובד בהוצאות משפטיות במקרים  .1
 :המפורטים להלן

למעט ערעור שיכוסה , או בהליכים משפטיים שיינקטו ביוזמת העובד/בתביעות ו )א
 ;בהתאם למקרים המוגדרים בכתב הכיסוי של הקרן

ו הורשע נושא המשרה או עובד המדינה בפסק דין בגין הליך פלילי או משמעתי ב )ב
 ;או בעבירת אחריות קפידה/למעט בעבירת רשלנות ו, סופי

תקנות  "-להלן  (1961-א"התשכ, בגין הליך פלילי לפי תקנות התעבורה )ג
 ").התעבורה

או  /או פיצוי מכל סוג שהוא ו/ו, הקרן לא תשפה את העובד בגין כל סכום שהינו קנס .2
 .ידי בית משפט-הושת עליו עלתשלום עונשין ש

  החזר הוצאות לקרן )ח(
ניתנה לעובד הגנה משפטית ובסיום ההליך התברר כי לא היה העובד זכאי מלכתחילה  .1

תעמוד לקרן הזכות לחזור לעובד , להגנה משפטית או להשתתפות בהוצאות משפט
יות  חזרה לעובד על כל סכום ששילמה או התחייבה לשלם כהוצאות משפט/בתביעת שיפוי

או לממש הביטחונות שנתן לצורך כך וכן תעמוד לקרן /בגין הגנתו בהליכים הפליליים ו
 ;לרבות הוצאות משפטיות בגין אי החזר הסכומים דלעיל, הזכות לתבוע כל הוצאותיה

יעמדו ההוצאות לזכות הקרן עד לגבול שיפוי , נפסקו לזכות העובד הוצאות בהליך הפלילי .2
  .או ההליך/ לה בגין התביעה והקרן על ההוצאות שנגרמו

  )28.11.2002(ג "ג  בכסלו התש ס" מיום כ2799' החלטת המ משל ה מס(
 )10/סד(
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  איסורים וחובות שונים- 43.8
 

 43.82/ ואזרחות כבוד  קבלת עיטורים 43.81
 הצגת מודעות 43.83/ שפיטה בהתחרויות 

 פרסומות במשרדי 43.84/ במוסדות המדינה 
 שלילת רישיון לעסוק 43.85/ הממשלה 
 פרסום שמות עובדים 43.86/ במקצוע 

 שימוש בתואר  43.87/ ברשימות בעלי מקצוע 
 מקצועי

 
  קבלת עיטורים ואזרחות כבוד- 43.81

 
43.811 

פרט למקרים יוצאים מן הכלל בהם ניתן לו על כך אישור מוקדם , יקבל עובד עיטור של מדינה זרהלא 
 .של הממשלה

 
43.812 

יודיע על כך בכתב לאחראי והוא יעביר את ההודעה למנהל , הוצע לעובד לקבל עיטור של מדינה זרה
 .לשם הבאת ההצעה בפני הממשלה, הכללי ולשר של המשרד

 
43.813 

 .יקבל עובד אזרחות כבוד של רשות מקומיתלא 
 

  שפיטה בהתחרויות- 43.82
 

43.821 
אלא אם מונה  , לא ישתתף עובד בתפקיד שופט בהתחרות שעליה הכריזה הממשלה או שהוכרזה בשמה

 .העובד להיות נציג הממשלה בחבר השופטים
בעד , או כל שכר נוסף אחר, לא יקבל שכר שפיטה, מונה עובד להיות נציג הממשלה בחבר השופטים

 .מילוי נציגות זו
 

43.822 
לא יקבל עובד על עצמו תפקיד בתשלום של שופט בהתחרות שלא הכריזה עליה הממשלה או של א  

 .42.4אלא אם קיבל היתר לעבודה פרטית לפי הוראות פרק משנה , הוכרזה בשמה
 

 ה הצגת מודעות במוסדות המדינ- 43.83
 

43.831 
מנהל יחידה וכל עובד אחר המופקד על סדרי משרד שיוצגו בין כותלי מוסדו ת , לא ירשה האחראי
 .כרוזים ופרסומים אחרים בעלי אופי מדיני או מפלגתי, המדינה מודעות

 
43.832 

מותרת רק באישור מוקדם , 43.831שאינה אסורה לפי פסקה , כרוזים ופרסומים אחרים, הצגת מודעות
 .של מנהל היחידה

43.811 - 43.832
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  פרסומות במשרדי הממשלה- 43.84

 
43.840 

, או כל נושא אחר, או שירות, מכירת מוצר, פרסומת מסחרית הינה כל הודעה ברבים של מופע בתשלום
 ,יוצאים מכלל זה אירועים או מוצרים או שירותים. שאינם בתחום הטיפול הישיר של משרדי הממשלה
בעקבות הסכם מוקדם עם הנציגות , או לרכשם, שציבור עובדי המדינה עשויים להשתתף בהם

 .או ועד העובדים, המוסמכת של עובדי המדינה
 

43.841 
שמשרדי הממשלה  בחוברות ומודעות פלקטים,  מסחרית כגון מודעות על קירותפרסומת )א(

 ,בארגון מלא של משרדי הממשלהחלוקת אביזרי פרסומת באירועים ש, מפרסמים  מתן חסות
 .משרדית לאישור פרסומת מסחרית-מותרת בתנאי שנתקבל אישור לכך מאת הוועדה הבין

 :בהרכב הבא, החשב הכללימשרדית לאישור פרסומת מסחרית תפעל ליד - הביןהוועדה )ב(
 ; יושב ראש- החשב הכלליד עוב

לשכת  ונציג היועץ המשפטי לממשלהנציג ,  והתרבותמשרד החינוךנציג : חברי הוועדה יהיו
 ").הוועדה"-להלן (הפרסומים הממשלתית

 
43.842 

 .במשרד הכללי ימנה עובד לתפקיד מוסמך לפרסומת מסחרית לטיפול בנושא המנהל )א(
 ;")המוסמך "-להלן (

 .ידי המוסמך-אישור פרסומת מסחרית תוגש לוועדה על לבקשה )ב(
 

43.843 
 ;43.849 עד 43.846המפורטים בפסקאות , פי העקרונות וההנחיות- תבחן את הבקשה עלהוועדה )א(
 זמ ן  משך, ההיקפ, ולקבוע את צורת הפרסומת, או לאשר את הבקשה,  רשאית לדחותהוועדה )ב(

 ;הפרסומת ואת מחיר הפרסומת
 ; תעביר את החלטותיה בכתב למשרד המבקשהוועדה )ג(
משרדית מוסמכת לעניין גורמים חיצוניים מתאימים באפשרויות הפרסומת - הביןהוועדה )ד(

 . במשרדי הממשלההמסחרית
 

43.844 
 המותנו ת הוצאות  מסחרית בפרסום ממשלתי הכרוכה בהכנסה תתוקצב במסגרת פרסומת )א(

 ;בהכנסה
הפרסומת . בפרסומתהמעונין ,  יודיע את תוצאות ההחלטה של הוועדה לגורם החיצוניהמוסמך )ב(

 ;תחל רק לאחר קבלת התשלום שנקבע
 . המדינההכנסותוהוא יועבר למינהל , יקבעו את תנאי התשלום, יחד עם המוסמך,  המשרדחשב )ג(
 

43.845 
 לביטול מידתגרום , כל חריגה, פרסומת לא תחרוג מהחלטות הוועדה אחראי לכך שההמוסמך )א(

 ;המשך הפרסומת
או רקע ,  בסיסלהוותהיכולים ,  במשרד יודיע לוועדה על פרסומים ואירועים עתידייםהמוסמך )ב(

 . זומאפשרותבצירוף רשימת גורמים חיצוניים העשויים ליהנות , לפרסומת מתאימה
 

43.846 
 לדיוני הוועדהעקרונות ונהלים 

 משרדי ביןקיים שוני , ומתן חסות לפרסום או אירוע, פרסומים ממשלתיים,  הפרסומתבנושאי )א(
 בהם , לבין משרדים אחרים, שהפרסום על סוגיו השונים הוא מעיקרי תפקידיהם, ממשלה

 בבואה להחליט אם -שיקולי הוועדה , לפיכך. הפרסום הוא אמצעי שולי לקידום תפקיד המשרד
 . יהיו שונים לגבי כל אחד משני סוגי המשרדים-פרסומת או חסות מסוג מסוים לאשר 

ייקבע העיקרון כי הכלל הוא איסור על , שאין תפקידם העיקרי לפרסם לציבור, לגבי משרדים
בהם יש אינטרס , וזאת במקרים, רק במקרים חריגים תאושר קבלת הפרסומת. קבלת פרסומת

 ;ציבורי ברור בקבלתה
 ובכפוףלפיכך ,  הוא משרד שהפרסום לציבור הוא אחד מתפקידיו העיקריים התיירותמשרד )ב(

 .תותר בדרך כלל פרסומת מסחרית בפרסומי משרד זה, שהוועדה תקבע, לתנאים
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43.847 
 ; המפרסםלמשרדחיוני וחשוב יהיה פרסום ,  אותו מבקשים לממן בעזרת גורם מסחריהפרסום )א(
 מסחרי בתוכן או, אם לאותו גורם יש אינטרס אישי,  לא תקבל הצעה מאת גורם מסחריהוועדה )ב(

כי המשרד המפרסם , בציבורולדעת הוועדה עלול להיווצר רושם , או האירוע בו מדובר, הפרסום
 ;מעדיף את אותו גורם על פני אחרים העוסקים באותו תחום

 הגורםלפרסומת שהיא הודעה בדבר מתן חסותו של , בדרך כלל,  שתאושר תשאףתהפרסומ )ג(
 .ותיאור תמציתי שלו, המסחרי

 
43.848 

שבחסותו נעשה הפרסום נותן , ממנה ניתן להסיק כי גוף ממשלתי, או חסות, פרסומת תותר לא )א(
 ;או תומך בהם, או שירות מסוימים,  או אישור לטיבם של מוצרגושפנקה

 למניעת אפשרות השפעה חיצונית על פעילותו של המשרד המפרסם וסדרי תפעל הוועדה )ב(
 .עדיפויותיו

 
43.849 

 על הפלייה איסורבראש ובראשונה , ידי עקרונות מינהל תקין-יונחו שיקולי הוועדה על, ככלל )א(
 ;ומשוא פנים

,  ציבורית, מוסריתמבחינה אם יש בהן טעם לפגם , או הצעת מימון,  לא תאשר פרסומתהוועדה )ב(
 ;או אחרת

המתפרסמות גם על לוחות  - לאשר פרסומי מודעות על מופעים במשרדי הממשלה הסמכות )ג(
 ; נתונה בידי הנהלת כל משרד-מודעות עירוניים 

 . אחראי יפרסם הוראות נוהל מיוחדות בנדוןכל )ד(
 

  שלילת רישיון לעסוק במקצוע- 43.85
 

43.851 
 :עיף זהלצורכי ס

-  ).13.74ראה סעיף (רישיון הדרוש למילוי משרה   "רישיון"
- . לרבות התלייה זמנית של הרישיון  "שלילת רישיון"

 
 

43.852 
 מנהל היחידה שבה מועסק העובד רשאי,  לתקופה שאינה עולה על חצי שנהשיונו של עובדינשלל ר

 :משרה אחרת אשרוהאחראי להעביר את העובד ל
 וכן; העובד  מילויה אינו דרוש הרישיון שנשלל מןלשם )א(
  הרשות  החלטת  או  המשפט  ביתהחלטת  ,  מניעה להעסיק בה את העובד לפי החוקאין )ב(

 וכן; המוסמכת
 . הדרגה הצמודה לה בתקן גבוהה מדרגתו של העובדאין )ג(

 )27/סד(
 

43.853 
ורשיונו , 43.852שבה מתקיימים התנאים האמורים בפסקה , לא נמצאה משרה אחרת מתאימה לעובד

תופסק עבודתו לתקופת שלילת הרישיון , של העובד נשלל לתקופה שאינה ארוכה משישה חודשים
 .בתום תקופה זו יוחזר העובד למשרתו; ורתוהיא תיחשב כתקופת חופשה ללא משכ

 
43.854 

ורשיונו , 43.852שבה מתקיימים התנאים האמורים בפסקה , לא נמצאה משרה אחרת מתאימה לעובד
יפנה האחראי אל נציבות שירות המדינה לשם , של העובד נשלל לתקופה של שישה חודשים או יותר

לפנייתו יצרף האחראי פירוט הנסיבות שהביאו ; משך שירותו של העובדקבלת הוראות בדבר ה
עבודתו של העובד . העתק ההחלטה בדבר שלילת הרישיון בציון המלצותיו בנדון, לשלילת הרישיון

ותקופת הפסקה זו תיחשב , תופסק עד לקבלת תשובת נציבות שירות המדינה על פניית האחראי
 .כתקופת חופשה ללא משכורת

 
43.855 

אם רשיונו נשלל ממנו בנסיבו ת  , אין הוראות סעיף זה מונעות נקיטת אמצעים משמעתיים נגד העובד
 .שיש לראות בהן עבירת משמעת
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43.856 
 .אינו זכאי לשכר כל עוד אינו עובד בפועל עקב שלילת הרישיון, שנשלל רשיונו, עובד

 )27/סד(
 

  פרסום שמות עובדים ברשימות בעלי מקצוע- 43.86
 

43.861 
לא יפרסם עובד המדינה את שמו בפרסומים אשר נועדו לפרט את שמותיהם של בעלי מקצוע המציעים 

 ").דפי זהב"כגון (שירותיהם לקהל הרחב 
 

  שימוש בתואר מקצועי- 43.87
 

43.871 
ואשר במסגרת עבודתו ,  לעסוק במקצועדיןפי -או רשיון על/ אשר הינו בעל תואר מקצועי וובדע

לא יחתום , ל"או הרשיון הנ/ המקצועי והתוארבשירות אינו מועסק במשרה אשר למילויה דרוש 
למעט במקרים חריגים  , הרשיון המקצועי/  כבעל התוארעצמובמסגרת עבודתו על כל מסמך ולא יציג 

לאחר שהתקבלה חוות דעת ,  של המשרד או מנהל יחידת הסמךהכלליידי המנהל -ושר הדבר עלבהם א
 . אין בשימוש בתואר משום אפשרות להטעיהלפיההיועץ המשפטי של המשרד 

 .43.872  לפסקה זו אינה חלה על שימוש בתואר אקדמאי בכפוף הוראה
 )12/סג(
 

43.872 
או /ידי המועצה להשכלה גבוהה ו- עלהוכר אשר הינו בעל תואר אקדמאי אשר נרכש במוסד שלא עובד

 ל "לא יציג עצמו ולא יישא בתואר הנ,  דיןלפיידי הגורמים המקצועיים המוסמכים -שלא הוכר על
 .במסגרת עבודתו

 )12/סג(
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  היעדרויות מהעבודה- 44 פרק
 זה מובאות ההוראות בעניין היעדרויות בפרק

איסור ההיעדרויות , עובדים מן העבודה
היעדרויות לסוגיהן וכן דרכי הטיפול , מהעבודה

רי הנוהל בדבר  סד. בהיעדרויות ללא רשות
חות על נוכחות "נוכחות בעבודה ועריכת דו
 .91.1בעבודה מובאים בפרק משנה 

  איסור וסדרי נוהל- היעדרויות מהעבודה - 44.1
 

/  איסור היעדר מהעבודה 44.11/  חלות 44.10
 היעדר לרגל  44.13/  היעדרות ללא רשות 44.12

 היעדר ללא רשות בחלק של יום 44.14/ שביתה 
 היעדר בשל עניינים  44.15) / ת איחורלרבו(

 נהלים והוראות בעניין  44.16/ פרטיים דחופים 
 היעדרות מן  44.17/ סדרי נוכחות בעבודה 

 44.18/ העבודה לשם אבטחת מוסדות חינוך 
 פעולות התנדבות במשמר האזרחי

 
  חלות- 44.10

 
44.101 

 .הוראות פרק זה חלות על כל סוגי העובדים בשירות
 

  איסור היעדר מהעבודה- 44.11
 

44.111 
 , )26.27 ראה סעיף(אלא למתן עדות או הופעה בפני בית משפט או בית דין , לא ייעדר עובד מעבודה

 , )33.5 (ה פרק משנהרא(אבל , )33.3ראה פרק משנה ( לידה ,)33.2 ראה פרק משנה(מסיבה מחלה 
 לרגל פעילות ארגונית ,)34.3ה ראה פרק משנ(שירות מילואים ,)33.6ראה פרק משנה (תאונה בעבודה 

 או אם קיבל רשות לצאת  ,)91.173 ראה פסקה(פי אישור יציאה בתפקיד -על) 06.23 ראה סעיף(
 או להשתלמות  ,)33.4 ראה פרק משנה (לחופשה ללא משכורת, )33.1 ראה פרק משנה(לחופשת מנוחה 

 .52פרק ראה 
 

44.112 
 בפסק ה  בנסיבות שונות מהמתוארות ,  יותרנאלץ עובד להיעדר מעבודתו יום שלם אחד או )א(

ואם אפשר בשעות הבוקר של היום הראשון , יודיע על כך לממונה עליו בכל ההקדם, 44.111
 ;ויסביר את הסיבות להיעדרו, להיעדרו

ויציין , )2450מדף (היעדרות הודעה על / בחזרו לעבודה ימלא העובד את הטופס בקשה לחופשה )ב(
 .את הטופס ימסור לממונה הישיר. בחלק הערות את סיבת היעדרו

 
44.113 

ירשום את הערותיו על היעדרו של  , 44.112 פסקה קיבל הממונה הישיר את הטופס לפי הוראות )א(
 ;טופס למנהל היחידההעובד ויעביר את ה

וירשום , מנהל היחידה יקבע אם סיבת היעדרו של העובד מהעבודה מתקבלת על הדעת אם לא )ב(
 ;את החלטתו בחלק הערות הממונה הישיר בטופס

 ייזקף זמן היעדרו של העובד ,שסיבת היעדרו של העובד מתקבלת על הדעת, קבע מנהל היחידה )ג(
ייחשב זמן , רו לרשות העובד ימי חופשת מנוחהואם לא נות, על חשבון חופשת המנוחה שלו

החלטת מנהל היחידה תירשם בטופס בחלק לשימוש . היעדרו כימי חופשה ללא משכורת
 ;בפרט הימים נזקפו על חשבון, המשרד

יודיע על כך בכתב  , קבע מנהל היחידה שסיבת היעדרו של העובד אינה מתקבלת על הדעת )ד(
וזמן זה , יהיה זכאי לקבל משכורת בעד הזמן שבו נעדרוהעובד לא , לעובד ולוועד העובדים

 .יחד עם זאת יובא הדבר לידיעת האחראי במשרד; ייחשב כחופשה ללא משכורת
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44.114 
באה  ה,)45.22 ראה סעיף(או נזיפה , אינה מונעת מתן התראה 44.113אי זכאות למשכורת לפי פסקה 

 .47 פי הוראות פרק-על, בפני בית הדין למשמעת
 )12/עג(
 

  היעדרות ללא רשות- 44.12
 

44.120 
 ראה פסקה(ידי כך מהשירות -מושכת מן העבודה מתפטר עלהנעדר ללא רשות תקופה מ, עובד

82.122.( 
 )13/נא(
 

44.121 
 אזהרה בכתב תוך התקופה האמורה או עם סיומה או, כאמור לעיל, האחראי חייב לשלוח לעובד )א(

 ; 44.120המפנה את תשומת לבו של העובד להוראות פסקה , בסמוך לכך
רק לאחר משלוח האזהרה במכתב רשום ינקוט האחראי בהליכים הנחוצים המנויים בפסקאות  )ב(

 .ובד הנעדרתגובתו של הע-בהתאם לתגובתו או אי , 44.125 עד 44.122
 

44.122 
על האחראי לנקוט בכל האמצעים האפשריים כדי לברר , 44.120התפטר עובד בהתאם לפסקה  )א(

 ;אם העובד מתכוון לחזור לעבודה ומה סיבת היעדרו
ואם יש צורך להעסיק עובד , כל עוד נמשכים מאמצים אלה אין למלא את המשרה במינוי סופי )ב(

 ;יש להסתפק במינוי בפועל או בהעסקת ממלא מקום, ד הנעדרבמקום העוב
והמשרד חושב שיש , מתברר למשרד שאין בדעת העובד לחזור לעבודתו, תוך זמן סביר, רק אם )ג(

 ).11ראה פרק (רשאי הוא להתחיל בתהליך לשם כך , למלא את המשרה במינוי סופי
 

44.123 
ל וטען כי  נעדר מן העבודה מ סיבות שלא  " תקופה ממושכת של היעדרות כ נ התייצב העובד לעבודה אחרי )א(

וקיבל האחראי את   ,  ל"ואף ל א יכול היה לה ו דיע לאחראי על היעדרו מסיבות כנ, הייתה לו שליטה עליהן
 ; תיראה כמ בוטלת44.121והתפטרו תו לפי פסקה , יתקבל העובד בחזרה לעבודה, טענתו

,   44.122או הועסק עובד זמני במקום העובד הנעדר לפי פסקה ,  עובד אחר בדרך מינוי בפועלנתמנה )ב(
 ; הכול  לפי המקרה, ינקוט האחראי צעדים לסיום המינוי בפועל או  לפיטורי העובד הזמני

ד משרה   נתקבל עובד חדש בדרך מינוי  סופי במקום העובד שנעדר ואינה קיימת עוד בתקן המשר  )ג(
ינקוט האחראי צעדים לפיטורי העובד שנתקבל במקומו או  , מתאימה לעובד שנתקבל חזרה לעבודה

 . כדי  לפנות משרה מ תאימה לעובד המוחזר, עובד אחר
 )22/נא(

 
44.124 

, והעובד חולק על החלטה זו, 44.123ובד לפי האמור בפסקה לא קיבל האחראי את טענת הע )א(
 ; שירות המדינה ותבפני נציב, ידי בא כוח המשרד-ידי העובד או על-על, יובא העניין

 שירות המדינה כי היעדרו של העובד מן העבודה נגרם מסיבות שלא הייתה לו ותפסקה נציב )ב(
ינהגו בו לפי  , ל" היה להודיע לאחראי על היעדרו מסיבות כנואף שלא יכול, שליטה עליהן
 ;44.123הוראות פסקה 

 . שירות המדינה כאמור בפסקה זוותהאחראי חייב להודיע לעובד על זכותו לפנות לנציב )ג(
 )9/עג(

 
44.125 

יהיה העובד  זכ אי לקבל  ,  44.124 או  44.123הוחלט לקבל את העובד בחזרה  לעבודה בהתא ם לפסקאות  )א(
פנ ויה   אף אם  לא  הועסק למעשה בעבודה מפני  שלא הייתה  מש רה ,  משכורת  מיום  התייצבותו לעבודה

 ;הבירור  בנציבות שירות  המדינה עקבבתקן המאושר  או 
א ו  תיזקף על , תקופת היעדרו מהעבודה עד לתאריך התייצבותו תיחשב כתקופת חופשה ללא משכורת )ב(

 ;הכול ל פי בחירת העובד, חשבון חופשת  המנוחה שעמדה לזכות ו ערב הת חלת היעדרו מהעבודה
ייזקפו ימי ההיעדרות ,  מחלה להוכחת היעדרות זווהובאו תעודות, חלה העובד בתקופת היעדרו )ג(

 ;מסיבת מחלה לחשבון חופשת המחלה שלו
יש לזקוף את ההיעדרות , או לידה, תאונה בעבודה, אם סיבת ההיעדר הייתה שירות מילואים )ד(

 .בהתאם לכך
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  היעדר לרגל שביתה- 44.13
 

44.131 
לרבות , בין לחלק של יום עבודה, שלם או יותרבין ליום עבודה , עובד הנעדר מעבודתו לרגל שביתה

ראה פסקה (השתתפות באסיפת עובדים שקוימה בשעות העבודה ללא אישור האחראי או מנהל היחידה 
אלא אם אישרה נציבות שירות  , אינו זכאי למשכורת בעד הזמן שבו נעדר לרגל השביתה, )06.311

 .המדינה שהוא זכאי לה
 

44.132 
אין הוא זכאי בעד התקופה שבעדה לא שולמה  , 44.131לא שולמה לעובד משכורת בהתאם לפסקה 

ואף אינו רוכש זכויות , )חופשות וקצובות למיניהן וכדומה(המשכורת לזכויות המוענקות לעובדים 
 ).החופשות וקצובות למיניהן וכדומ, פיצויי פיטורים, גמלאות(לעתיד 

 
44.133 

,  )45.22ראה סעיף ( אינה מונעת מתן התראה או נזיפה 44.131אי הזכאות למשכורת בהתאם לפסקה 
 .47פי הוראות פרק -על, הבאה בפני בית הדין למשמעת

 )12/עג(
 

44.134 
ובדים שנעדרו מהעבודה בימי שביתה מסיבת מחלה והמציאו תעודת מחלה על כך כאמור ע )א(

להם  היעדרותם בימי שביתה וימי המחלה שבגיןממשכורתם שכר  לא ינוכה - 33.227בפסקה 
 .יחויבו בהתאם

 :עובדים שנעדרו בשל )ב(
 ;33.253 פסקה -מחלת ילד  .1
 ;33.255 פסקה -מחלת הורה  .2
 ;)א(33.256 פסקה -מחלת בן זוג  .3
 ) ב(33.256 פסקה -היריון ולידה של בת זוג  .4

וימי המחלה ,  לא ינוכה שכר ממשכורתם בגין היעדרותם בימי שביתה-רה חתומה והמציאו הצה
 .שלהם יחויבו בהתאם

 או בהתאם לפסקה , 33.158עובדים אשר שהו בחופשת מנוחה שאושרה להם כאמור בפסקה  )ג(
ממשכורתם  שכר  לא ינוכה - קיום השביתה לפני שנודע על, על גבי הטופס המיועד לכך  33.252
 . היעדרותם בימי שביתה והחופשה השנתית תחויב בהתאםבגין

 )6/סד(
 

 )לרבות איחור( היעדר ללא רשות בחלק של יום - 44.14
 

44.141 
יודיע על כך מיד לממונה  , )לרבות איחור(נאלץ עובד להיעדר מהעבודה בחלק של יום בלבד  )א(

 ;את הסיבות להיעדרוהישיר עליו ויסביר 
רשאי הוא באישור מנהל היחידה , סבור הממונה הישיר שהייתה סיבה מספקת להיעדר העובד )ב(

 ;להורות שינוכה מחופשת המנוחה של העובד מספר השעות בהן נעדר העובד
 .ייחשב זמן היעדרו כחופשה ללא משכורת, אם לא נותרו לרשות העובד ימי חופשת מנוחה )ג(
 

44.142 
והממונה הישיר עליו סבור שלא הייתה לו , )לרבות איחור(ד ללא רשות בחלק של יום נעדר עוב )א(

 ;יביא את הדבר לידיעת מנהל היחידה, סיבה מספקת לכך
רשאי הוא להורות שינוכה מחופשת , סבור מנהל היחידה שהייתה סיבה מספקת להיעדר העובד )ב(

  ;המנוחה של העובד מספר השעות בהן נעדר
 ;ייחשב זמן היעדרו כחופשה ללא משכורת, ות העובד ימי חופשת מנוחהאם לא נותרו לרש )ג(
יודיע על כך בכתב לעובד , סבור גם מנהל היחידה שלא הייתה סיבה מספקת להיעדרות העובד )ד(

וזמן זה ייחשב , והעובד לא יהיה זכאי לקבל משכורת בעד הזמן שנעדר, ולוועד העובדים
 ;כחופשה ללא משכורת

ול א  (ינוכה משעות נוספות אלו , בשעות נוספות, אותו יום בו נעדר ללא רשותהועסק עובד כזה ב )ה(
 .מלוא הזמן שנעדר ללא רשות) ממשכורתו
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44.143 
שיבושים  , טיפול רפואי: יש לראות כסיבה מספקת להיעדרות ללא בקשת רשות, לצורכי סעיף זה

 .בתחבורה או מאורעות דומים שאינם בשליטתו של העובד
 

44.144 
אי הזכאות למשכורת או ניכוי שעות היעדרות מהשעות הנוספות אותן ביצע העובד בהתאם לפסקה 

פ י  -הבאה בפני בית הדין למשמעת על, )45.22ראה סעיף ( אינה מונעת מתן התראה או נזיפה 44.142
 .47הוראות פרק 

 )12/עג(
 

  היעדר בשל עניינים פרטיים דחופים- 44.15
 

44.151 
יבקש , בשל עניינים פרטיים דחופים, במשך שעות העבודה, רוצה עובד לצאת את מקום עבודתו )א(

הוא הדין בעובד היודע מראש שלמחרת יצטרך לאחר לעבודה .  מאת הממונה עליורשות לכך
 ;בשל עניינים פרטיים דחופים

הרשות לצאת בשעות העבודה או לאחר לעבודה תינתן כאמור רק במקרים דחופים וכאשר  )ב(
 ;נסיבות ההיעדר או האיחור אינן תלויות בעובד

דה כאמור והוא רשאי להתנות את מתן הממונה רשאי להתיר לעובד להיעדר או לאחר לעבו )ג(
בכך שינוכה מחופשת המנוחה של העובד מספר השעות בהן , הרשות להיעדרות או לאיחור

 ;ייעדר
  ;ייחשב זמן היעדרו כחופשה ללא משכורת, לא נותרו לרשות העובד ימי חופשת מנוחה )ד(
 המוסמך לקבוע אינה חלה על עובד, לצאת בשעות העבודה או לאחר, חובת קבלת רשות הממונה )ה(

 .)ה(91.151כפי שמוגדר בפסקה (בעצמו את סדר עבודתו ועל עובד חוץ 
 ).33.204 ראה פסקה -על אפשרות לכלול היעדר לרגל טיפול רפואי על חשבון חופשת המחלה (
 

  נהלים והוראות בעניין סדרי נוכחות בעבודה- 44.16
 

44.161 
 מפורטים) חות וכיוצא בזה"דו, רישום נוכחות(הנהלים וההוראות בעניין סדרי נוכחות בעבודה 

 .91בפרק 
 

  היעדרות מן העבודה לשם אבטחת מוסדות חינוך- 44.17
 

44.171 
ת חירום פי תקנות שע-על, לאבטח מוסד חינוך בשעות העבודה, ידי האחראי לאבטחה-נדרש עובד על

יהיה העובד רשאי להיעדר באותן שעות לפי ההסדר המפורט , 1974-ד"התשל, )אבטחת מוסדות חינוך(
 .להלן בסעיף זה

 
44.172 

 .העובד יודיע מראש לממונה הישיר עליו את דבר היעדרו הצפוי בשל חובת אבטחת מוסד חינוך
 

44.173 
ד אישור בכתב מאת האחראי לאבטחה במוסד לאחר מילוי חובת האבטחה יגיש העובד לאחראי במשר

 .באישור יפורטו היום ושעות האבטחה של העובד. החינוך אותו אבטח
 

44.174 
גם שעות הנסיעה אל  , יווספו אם יהיה צורך בכך, לחישוב שעת היעדרות של עובד שאבטח מוסד חינוך

היה העובד אמור להימצא  אם אותן שעות חלו בשעות בהן , מוסד החינוך וממנו אל מקום העבודה
 .במקום עבודתו

 
44.175 

אין לנכות משכרו או לזקוף על חשבון חופשה שנתית של עובד המקיים חובת אבטחת מוסדות  )א(
 ;חינוך

 .על העובד להחזיר את שעות היעדרותו בשעות חלופות )ב(
 ) א11' ת, 1974 -ד '' התשל , )אבטחת מוסדו ת חינוך( חירום שעתתקנות (
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44.176 
 בעבודה בשעות שמעבר 44.174העובד יחזיר את תמורת שעות היעדרו כפי שחושבו לפי פסקה  )א(

הייתה היעדרותו ממושכ ת  . אך לא יותר מאשר ארבע שעות כל שבוע, לשעות העבודה הרגילות
 ;תועבר היתרה לשבוע הבא, יותר

ל לא יהיה זכאי לתשלום נוסף בעדן "דה בשעות כנהחזיר עובד את שעות היעדרותו בעבו )ב(
 .והשעות הללו תחושבנה לפי שעה תמורת שעה

 
44.177 

רק באותם מקרים בהם יש מניעה עובדתית או חוקית מוחלטת או חוסר אפשרות פיזית להעסיק  )א(
במקרה של : כגון, ישוחרר העובד מחובת ההחזרה, את העובד בשעות שהן בדרך כלל נוספות

עילת מקום העבודה בתום שעות העבודה או איסור העסקת עובדת בהריון מעל מכסת שעות נ
 ;עבודה הקבועה בחוק

, ישולם לעובד מלוא שכרו, כאמור לעיל, במקרים בהם יש מניעה להעסקת עובד בשעות חלופות )ב(
 .כאילו לא נעדר

 
44.178 

אך העובד לא הועסק מכל סיבה , וספותבמקרים בהם אין מניעה מוחלטת להעסיק את העובד בשעות נ
יש לנכות משכרו או לזקוף על חשבון חופשת , בכל טיעון שהוא, שהיא או שהוא מסרב לעשות כן

 .המנוחה הצבורה שלו את מספר השעות שנעדר בגלל קיום חובת אבטחת מוסדות חינוך
 

44.179 
ל עובדים שנדרשו לאבטח מוסד ות  האחראי יקבע עובד אשר יהיה ממונה על חישוב שעות ההיעדרות ש

 .ידי העובדים-חינוך ועל חישוב החזרת אותן שעות על
 

  פעולות התנדבות במשמר האזרחי- 44.18
 

44.181 
במגמה לעודד עובדי מדינה להתנדב לפעולות של המשמר האזרחי אשר מתבצעות בדרך כלל בשעות  

תוך שעות העבודה הרגילות אם הפעולות הן  יהיו העובדים רשאים להשתתף בפעולות אלו גם ב, הלילה
 .מיוחדות ובעלות אופי בטחוני מובהק

במקרים אלה יאשר האחראי או מי שהוסמך על ידיו היעדרויות בשעות העבודה הרגילות בתנאי 
כדוגמת הורה המאבטח מוסד חינוכי כאמור , שהעובדים יחזירו את השעות שנעדרו בשעות חלופות

 .44.17בסעיף 
האחראי או מי שהוסמך על ידיו יאשר היעדרות עקב פעולת התנדבות זו בתיאום מלא עם הממונה על  

 .העובד כדי לא לפגוע במהלך התקין של העבודה
 

44.182 
ידי שלטונות המשמר -ל ואשר נדרשים על"עובדים אשר באופן קבוע עוסקים בפעולות התנדבות כנ

.  יהיו רשאים להיעדר לצורך זה מהעבודה יום עד יומיים בשנה, או השתלמות, האזרחי להשתתף בקורס
 .ל והוצאות נסיעה בימים אלה"אולם הם לא יהיו זכאים לתשלום אש, ימים אלה ייחשבו כימי עבודה

 )23/נד(
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טת אמצעים משמעתיים ודיווח על עבירות  נקי- 45 פרק
 פליליות

 זה מובאות הוראות בעניין טיפול כללי  בפרק
בעבירות משמעתיות ודיווח על עבירות פליליות 

נקיטת אמצעים משמעתיים  , של עובדי המדינה
 .וטיהור שמו של עובד המדינה

  כללי- 45.1
 

 45.12/  חלות וסמכויות חוקר משמעת 45.11
 איסור  45.13/ עבירות משמעת טיפול כללי ב

הקמת ועדות פנימיות לבירור עניינים  
 הוראות מיוחדות 45.14/ משמעתיים ופליליים 

 ותיאומים לעניין תאגידים וגופים אחרים
 

  חלות וסמכויות חוקר משמעת- 45.11
 

45.111 
 אשר אינן חלות ע ל  45.2למעט הוראות פרק משנה , הוראות פרק זה חלות על כל סוגי העובדים בשירות

 ). החלה אף על עובד ארעי45.221פרט לפסקה (עובד ארעי 
 

45.112 
 אילו  45.24שהתנהג בצורה שהייתה מחייבת את הבאתו בפני בית הדין למשמעת לפי סעיף , עובד ארעי

מותר להפסיק את עבודתו במכתב שחלותו ממחרת יום  , )עובד קבוע(וי פי כתב מינ-היה עובד על
 .מסירתו

 
45.113 
  חוקר משמעתסמכויות

 ; חקירות משמעת בנציבות שירות המדינה מופקד על חקירות משמעת בשירות המדינהאגף )א(
 שירות חוק משמעת יעסוק בבירור תלונות המייחסות לעובד המדינה עבירת משמעת לפי חוקר )ב(

 ;1963-ג"התשכ, )משמעת(המדינה 
חוק שירות  ל15ידי נציב שירות המדינה כאמור בסעיף –מי שהוסמך לכך על,  משמעת יהיהחוקר )ג(

 תתחדש מעת אשרוקף ההסמכה יהא לתקופה של שנתיים ת. 1963-ג"התשכ, )משמעת(המדינה 
נציב  .  נוספותשנתייםלתקופה של , ידי נציב שירות המדינה או מי שהוא הסמיך לשם כך-לעת על

 להביא טענותיו בכתב הזדמנותלאחר שניתנה לחוקר , שירות המדינה רשאי לבטל הסמכה כאמור
 ;בפניו

 תוך תיאום מלא עם אגף  45.122ר בפסקה אמוכ יפעל , לחוקר משמעת במשרדמי שנתמנה )ד(
 . ובכפוף להנחיותיוהחקירות בנציבות שירות המדינה

 )6/סה(          
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  טיפול כללי בעבירות משמעת- 45.12
 

45.121 
האחראי מופקד על .הטיפול בעבירות משמעת של עובדים במשרד מרוכז בידי האחראי ובאחריותו

הפעלת הוראות חלק זה בכדי לקיים את המשמעת במשרד ולטפל טיפול הולם בכל מקרה של הפרת 
 .משמעת

 
45.122 

 :אופן הטיפול של משרדי הממשלה בעבירות משמעת
ידווח האחראי באופן מיידי , ע עבירת משמעת שהתבצעה במשרדנודע למשרד על חשד לביצו )א(

ויידע אודותיה  את אגף , לאגף חקירות בנציבות שירות המדינה על פרטי העבירה והמעורבים בה
 ;התביעה בנציבות שירות המדינה

יחליט מנהל אגף חקירות  , התקבל דיווח באגף החקירות על תלונה או חשד לעבירה כאמור לעיל )ב(
סבר מנהל האגף כי יש מקום לפתוח .  לפתוח בהליך של חקירה משמעתית כנגד העובדבאם

יחליט אם לבצע את החקירה באגף החקירות או אם יש , בחקירה בחשד לעבירה כאמור לעיל
מנהל אגף חקירות רשאי אף להורות על עריכת . מקום להעביר את החקירה לטיפול המשרד

ף חקירות משמעת ובמשרד הנוגע בדבר אם סבר כי חקירה משולבת שתתנהל במקביל באג
 ;בנסיבות העניין יש הצדק מקצועי לכך

תוך תיאום , ידי מי שמונה לחוקר משמעת במשרד-תיעשה על,חקירת התלונה במשרדים השונים  )ג(
 ;מלא עם מנהל אגף חקירות בנציבות שירות המדינה ובכפוף להנחיותיו

למנהל אגף חקירות ,  החקירה ביחד עם מסמך סיכום חקירהבסיום החקירה במשרד יועבר תיק )ד(
לצורך בחינה מקצועית של התיק והעברתו להמשך טיפול  באגף התביעה של נציבות שירות  

 .המדינה
 

45.123 
 :אופן הטיפול של אגף חקירות משמעת בנציבות שירות המדינה בעבירות משמעת

 :או יותר משלושת המצבים הבאיםחקירה משמעתית באגף חקירות משמעת תפתח באחד  )א(
נודע למנהל אגף חקירות משמעת על חשד לביצוע עבירת משמעת וסבר הוא כי בנסיבות  .1

 ;העניין יש מקום להורות על פתיחת חקירה משמעתית
נציב שירות המדינה או מי מטעמו הורו למנהל אגף חקירות משמעת לפתוח בחקירה  .2

 ;ודעה להםמשמעתית על חשד לביצוע עבירת משמעת שנ
פרקליט המדינה או מי מטעמו רשאי להורות למנהל אגף חקירות משמעת לפתוח בחקירה  .3

כי החשד שהתגלה נגד עובד מדינה ראוי להתברר , משמעתית אם סבר בנסיבות העניין
 .בהליך משמעתי ולא בהליך הפלילי

הל אגף יפעל בהתאם להוראות מנ, חוקר משמעת של אגף חקירות בנציבות שירות המדינה )ב(
 ;חקירות בנציבות שירות המדינה

אשר ימלא אח ר  , כל עובד מדינה, בירור או מתן עדות, חוקר המשמעת רשאי לזמן לצורך חקירה )ג(
לחוקר משמעת כאמור בפרק זה מוענקות סמכויות חקירה בהתאם . ההזמנה בכל עת שיידרש

 ;)עדות( לפקודת הפרוצדורה הפלילית 2-4לסעיפים 
יועבר תיק החקירה בצרוף סיכום החקירה למנהל אגף חקירות לצורך , תבסיום חקירת המשמע )ד(

 ;בחינה מקצועית של התיק והעברתו להמשך טיפול לאגף התביעה בנציבות שירות המדינה
, )משמעת(ות  המדינה  חוק  שיר  ל14נציב  שירות  המדינה  או  תובע  כהגדרתו  בסעיף   )ה(

אם מצא שיש צורך בכך לשם , רשאי להורות לאגף חקירות להמשיך ולחקור, 1963-ג"התשכ
 .החלטה בדבר העמדה לדין או לשם ניהול יעיל של המשפט

 )22/סג(
 

45.124 
מתן התראה או ( 45.222 :ותאמשרד יהיו הסמכויות שבידי שר המשרד לפי הפסקלמנהל כללי של 

 ). יום30השעיה עד ( 46.216 -ו) הגשת קובלנה לתובע (45.241, )נזיפה
 ) 48, 32,  ,31'  ס, 1963-ג ' 'הת שכ,  )משמעת(חוק שירות המדינה (
 

45.125 
גם , 45.124ות הנזכרות בפסקה אלאצול מסמכויותיו לפי הפסק, בהמלצת ועדת השירות, השר רשאי

 שיביא את יפנה אל נציב שירות המדינה על מנת, שר המבקש לעשות כך; לבעל משרה אחרת במשרדו
 ))ב(71' ס , ל"החוק הנ( .הבקשה בפני ועדת השירות
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45.126 

 :באישור ועדת שירות המדינה, נציב שירות המדינה רשאי לאצול לאחר את סמכויותיו הבאות
 ;נסמן מבוטל )א(
 ;)45.241ראה פסקה (להגיש קובלנה נגד עובד לתובע  )ב(
 ;)45.421ראה פסקה (לטהר שמו של עובד המדינה  )ג(
 46.344, 46.342ות אראה פסק(מושעה  של עובד לתת הוראות והחלטות בדבר משכורתו )ד(

 ;)46.345- ו
 ;נסמן מבוטל )ה(
 ;נסמן מבוטל )ו(
 ).47.393ראה פסקה (להורות על עריכת בדיקה רפואית חוזרת  )ז(

 )73' ס, ל"החוק הנ(
 

  איסור הקמת ועדות פנימיות לבירור עניינים משמעתיים ופליליים- 45.13
 

45.131 
אין להקים במשרד ועדות פנימיות לבירור תלונות וחשדות בדבר עבירות משמעת ועבירו ת   )א(

 ;פליליות שעובדי המשרד נחשדו שעברו אותן
האחראי רשאי להקים במשרד ועדה משרדית אשר עליה יוטל להציע מסקנות מינהליות או  )ב(

או שנתגלו ת ו ך , המשרדכלליות מעבירות משמעת או מעבירות פליליות שביצעו עובדי -ארגוניות
 .הדין למשמעת כדי דיון בבית

 )12/עג(
 

  הוראות מיוחדות ותיאומים לעניין תאגידים וגופים אחרים- 45.14
 

45.141 
,  חלות גם על עובדי תאגידים וגופים אחרים,1963-ג"תשכה, )משמעת(חוק שירות המדינה הוראות 

 .בצווים ובהחלטות הממשלה, לפי הוראות מיוחדות ותיאומים שנקבעו בחוק
 

45.142 
למעט , 1963-ג"תשכה, )משמעת(חוק שירות המדינה סמכויות של שר ושל נציב שירות המדינה לפי 

 21- ו19וכן הסמכויות לפי הסעיפים , )תובע וחוקר, בעניין מינוי בית הדין למשמעת(הפרק השני 
 -יהיו נתונות , לחוק

 ; למנהל הלשכה-לגבי עובדי לשכת נשיא המדינה  )א(
 ; ליושב ראש הכנסת או למי שיתמנה לכך על ידיו-סת לגבי עובדי הכנ )ב(
 . למבקר המדינה או למי שיתמנה לכך על ידיו-לגבי עובדי משרד מבקר המדינה  )ג(

 )72' ס, ל"החוק הנ(
 

45.143 
החילה הממשלה , 1963-ג"תשכה, )משמעת(חוק שירות המדינה  ל74פי סעיף -במסגרת סמכותה על

 .בשינויים שפורטו בהחלטת הממשלה,  גם על עובדי הוראהחוק המשמעתאת הוראות 
 ) 678' עמ , ג ''התש ל, 1882 פ"י(
 

45.144 
החילה  , 1963-ג"תשכה, )משמעת(חוק שירות המדינה  ל75פי סעיף -במסגרת סמכותה על )א(

ורטו בהחלטות בשינויים שפ,  על עובדי תאגידים אלהחוק המשמעתהממשלה את הוראות 
 :הממשלה

 ;המוסד לבטיחות ולגיהות .1
 ) 2596' עמ , ה"תש כה, 1209פ "י( 

 ;המוסד לביטוח לאומי .2
 ) 2666' עמ , ה"תש כה, 1213פ "י(

 ;חברת דואר ישראל .3
 )) 29.10.2006(ז "בחש וון התשס'  מיום ז597החלטת ממ שלה  (

 ;רשות הגנים הלאומיים .4
 )) 11.12.1988(ג "בט בת התשכ'  מיום ג1515  החלטת ממ שלה(

 ;רשות השידור .5
 ) 1104' עמ , ג"התש ס, 5146 פ "י(
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 ;רשות ניקוז כנרת .6
 ))17.4.2014(ד "ז בניסן התשע" מיום י1555  החלטת ממ שלה(

 .. שירות התעסוקה .7
 ) 2290' עמ , ח "הת של, 2456פ " י; 924' מ ע, ה"התש כ, 1145פ "י(

 מכוח החוקים על עובדי תאגידים אלה, 1963-ג"תשכה, )משמעת(חוק שירות המדינה החלת  )ב(
  :מ"הר

 ;המועצה להסדר ההימורים בספורט .1
 )6' ס , חוק להסדר ההי מורים בספורט(

 ;הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים .2
 ) 29' ס, חוק הרשות הלא ומית לבטיחות ב דרכים(

 ;נסמן מבוטל .3
 ;הרשות למלחמה בסמים .4

 ))ב(25' ס , חוק הרשות הלא ומית למלחמה ב סמים(
 ;הרשות לניירות ערך .5

 ))א(10' ס, חוק ניירות ערך(
 ;הרשות לפיתוח הנגב והגליל .6

 )22'  ס, חוק הרשות לפי תוח הנגב(
 )22' ס, חוק הרשות לפי תוח הגליל(

 ;הרשות לשיקום האסיר .7
 ))ד(20'  ס , חוק הרשות לשי קום האסיר(

 ;נסמן מבוטל .8
 ;נסמן מבוטל .9

 ;רשות העתיקות .10
 ))ב(31' ס, חוק רשות העתי קות(

  ;רשות לפיקוח חקלאי .11
 )25' ס , חוק הרשות לפי קוח חקלאי(

 ;רשות מקרקעי ישראל .12
 )2'  ס, חוק רשות מקרק עי ישראל(

 ;רשות נאות מרפא .13
 ) 12' ס , חוק רשות נאות מרפא (

 .רשות שדות התעופה .14
 ))א (52' ס , חוק רשות שדות  התעופה(
 )12/עד)(15/עד(

45.145 
 קבע ראש הממשלה 1963-ג"תשכה, )משמעת(מדינה חוק שירות הא ל75פי סעיף -בתוקף סמכותו על

 ,)שירות הביטחון הכללי והמוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים) (משמעת(בצו שירות המדינה 
 במוסד למודיעין ושירות הביטחון הכלליהוראות בדבר המשטר והמשמעת שיחולו ב, 1979-ט"תשלה

 .ולתפקידים מיוחדים
 ) 1750' עמ , ט ' 'הת של, 4018קובץ התקנות (
 

45.146 
ובתוקף סמכותה , 1963-ג"התשכ, )משמעת(ות המדינה חוק שיר ל75פי סעיף -במסגרת סמכותה על

חוק שירותי  "-להלן  (1971-א"התשל, ]נוסח משולב [חוק שירותי הדת היהודייםל) ג(13לפי סעיף 
, ים ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסתלאחר התייעצות עם ארגון העובד, ")הדת היהודיים

והתקנות לפיו , ")החוק "-להלן  (1963-ג"התשכ, )משמעת(חוק שירות המדינה הורתה הממשלה כי 
-3חמ (מות שפורטים בהודעת השר לשירותי דת בשינויים ובהתא, יחולו על עובדי המועצות הדתיות

 ).25.12.2013(ד "ב בטבת התשע"מיום כ) 4732
 )) 23.9.2012(ג  "בתשרי הת שע'   מיום  ז5128'   מסהחלטת ממ שלה(
 )) 13.1.2013(ד "ב בשבט הת שע "מיום י, 6735פ "י(
 )9/עד(
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  נקיטת אמצעים נגד עובד שעבר על המשמעת- 45.2
 

,   הערות45.22/  חלות והוראות כלליות 45.21
 הבאה בפני בית הדין 45.24/ התראות ונזיפות 

 למשמעת
 

 ות והוראות כלליות חל- 45.21
 

45.211 
 .הוראות פרק משנה זה חלות על כל העובדים בשירות

 
45.212 

מותר לנקוט אמצעי משמעת בהתאם , )40.21ראה סעיף (נגד עובד אשר אשם בעבירת משמעת 
 .להוראות פרק משנה זה

 
45.213 

  בנציבות )משמעת( בכיר ממונהגב התייעצות עם א, ישקול האחראי, עבר עובד עבירה על המשמעת
בהתחשבו , אילו הליכים משמעתיים מן הראוי לשקול נגד העובד, במקרים המתאימים, שירות המדינה

 .בהוראות פרק זה
 .46פי הוראות פרק -בין השאר יבדוק האחראי אם יש מקום להציע להשעות את העובד על

 
45.214 

כל חומר הנוגע בעבירות המדינה יעביר האחראי לנציבות שירות ,  בקשת נציבות שירות המדינהפי-על
 .משמעת שביצע עובד

 
45.215 

אולם . בדרך כלל אין לנקוט נגד ע ובד אמצעי משמעת יותר מפעם אחת על עבירת משמעת אחת
מותר לנקוט נגד עובד   ,ים של מתן התראה או נזיפהבמקר, כלומר, 45.223 הבנסיבות האמורות בפסק

 .אמצעי משמעת על עבירה אחת יותר מפעם אחת
 )62, 31'  ס, 1963-ג ' 'הת שכ,  )משמעת(חוק שירות המדינה (
 

45.216 
,  חילו בהם נגדו לפני בית הדין למשמעתפרישתו של עובד מהשירות אינה מפסיקה את ההליכים שהת

 .ובית הדין רשאי להמשיך בדיון אם ראה צורך בכך
 )65' ס, ל"החוק הנ(
 

45.217 
בתנאי שהתובע נ ה , מותר להתחיל בהליכים לפני בית הדין למשמעת אף לאחר שפרש העובד מהשירות

או נציב , היועץ המשפטי לממשלהפי הוראות -על, תוגש תוך שנה מיום הפרישה) 47.31סעיף ראה (
 .או לפי בקשת העובד, שירות המדינה

 )66' ס, ל"החוק הנ(
 

 התראות ונזיפות,  הערות- 45.22
 

45.221 
ראה גם (פה או בכתב על ביצוע לקוי של העבודה או על משמעת לקויה -הממונה על עובד יעיר לו בעל

 .)45.241פסקה 
 

45.222 
רשאים , המלצת ועדת השירותידי השר ב-המנהל הכללי וכן בעל משרה שמונה לצורך זה על, השר

 .להתרות או לנזוף בעובד על מעשה או על מחדל שיש בו משום עבירת משמעת
 ) 71, 31' ס, ל"החוק הנ(
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45.223 
את  , נוסף על כך,  אינה מונעת מלהביא45.222 או 45.221ות אהתראה או נזיפה לפי פסק, מתן הערה

 .העובד בפני בית הדין למשמעת על אותו מעשה או מחדל
 )31' ס, ל"החוק הנ(
 

45.224 
 תינתן לאחר שניתנה לעובד הנדון הזדמנות להשמיע או 45.222התראה או נזיפה לפי פסקה  )א(

 ; פה או בכתב את מעשיו-להסביר בעל
התראה או נזיפה תינתן בכתב והעתק ממנה יישלח לנציבות שירות המדינה ולוועד העובדים  )ב(

, לאור הנסיבות, מחוץ למקרים שבהם נראה לנותן ההתראה או הנזיפה כי בלתי רצוי, המקומי
 .ק מההתראה או מהנזיפה לוועד העובדיםלשלוח העת

 
45.225 

יתייחס אליו כאל רשומ ה  , 45.224פי פסקה -שקיבל העתק התראה או נזיפה על, חבר ועד העובדים
 ).62.34ראה סעיף (מסווגת 

 
  סעיף מבוטל- 45.23

 )12/עג(
 

  הבאה בפני בית הדין למשמעת- 45.24
 

45.241 
המנהל הכללי , שפטי לממשלההיועץ המ, נציב שירות המדינה, רשאים השר, עבר עובד עבירת משמעת

 הן -ידי השר בהמלצת ועדת השירות -או מי שהוסמך לכך על, מנהל יחידת סמך, סגנו לענייני מינהל
התובע הוא פרקליט  .  להגיש לתובע קובלנה על כך-פי תלונה שהוגשה להם -ביזמתם הם והן על

 .ידי נציב שירות המדינה-המדינה או מי שהוסמך לכך על ידיו או על
 ) 71 ,32, 14' ס , ל ''החוק הנ(
 

45.242 
ראה התובע שיש בקובלנה ובחומר הראיות שלפניו כדי להעמיד את העובד לדין משמעתי רשאי הוא  

ובע הורה לו  אם מי שהסמיך אותו להיות ת, והוא חייב להגישה, להגיש לבית הדין למשמעת תובענה
 .לעשות כן

 )33' ס , ל ''החוק הנ(
 

45.243 
 נתונה גם לקצין 45.242הסמכות הנתונה לחוקר בדבר חקירה מוקדמת של עדים כמפורט בפסקה 

 :כמפורט להלן) עדות( לפקודת הפרוצדורה הפלילית 2משטרה לפי סעיף 
 או כל קצין אחר או סוג אחר של קצינים המורשים  , משטרה בדרגת מפקח ומעלה קצין) 1  (2סעיף "

 , ידי שר המשפטים לערוך חקירות על ביצוע עבירות-על, בדרך כלל או במיוחד,                      בכתב
 ונסיבותיה של כל , את עובדותיה, פי הסברהפה כל אדם המכיר ל-                     רשאי לחקור בעל

 ל ורשאי לרשום "משטרה או אותו קצין מורשה אחר כנ-                     עבירה שעליה חוקר אותו קצין
 ;שמוסרה אדם הנחקר כך,                      בכתב כל הודעה

  לו בשעת החקירה אותו שיציג, אדם הנחקר כך יהיה חייב להשיב נכונה על כל השאלות) 2      (
 חוץ משאלות שהתשובות עליהן יהיה בהן כדי , ל"או קצין מורשה אחר כנ, משטרה-                      קצין

 ".                      להעמידו בסכנת אשמה פלילית
 

45.244 
,  תהיה בהתאם לנוהל התקין45.246הפנייה של קצין המשטרה אל עובד המדינה כאמור בפסקה 

 .באמצעות מנהל היחידה בה מועסק העובד הנדרש למסור עדות ופרטים אחרים בהתאם לצורך
 

45.245 
על סדרי הגשת תובענה לבית הדין למשמעת ועל סדרי הדיון בבית , על בית הדין למשמעת והרכבו

 .47.3 ראה פרק משנה -הדין
 

45.223 - 45.245
  נקיטת אמצעים משמעתיים ודיווח על עבירות פליליות- 45פרק 
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 יווח על עובד שעבר עבירה פלילית ד- 45.3
 

 דיווח על  45.32/  חלות והוראות כלליות 45.31
 עובד שנאשם או  45.33/ עבירות פליליות 

 עובד  45.34/ שנעצר לרגל עבירה פלילית 
 שהשיג תשלומים על סמך הודעה כוזבת

 
  חלות והוראות כלליות- 45.31

 
45.311 

 .ים בשירותהוראות פרק משנה זה חלות על כל העובד
 

45.312 
 .לפי הוראות פרק משנה זה, הטיפול בעבירות פליליות שעברו עובדי המדינה הוא בידי האחראי

 
45.313 
, נגד עובדאו הוגש כתב אישום עבירה פלילית או התחילה חקירה פלילית של המשטרה בעובד הורשע 

פי -על, להציע להשעות את העובד האחראי יבדוק אם יש מקום .חייב העובד להודיע על כך לאחראי
 .46הוראות פרק 

 )28/סט(
 

  דיווח על עבירות פליליות- 45.32
 

45.321 
עוררת חשש שעובד במשרד עבר עבירה פלילית הקשור ה  הגיעה לאחראי תלונה או ידיעה המ )א(

יעביר , במילוי תפקידו או עבר עבירה פלילית שאינה קשורה במילוי תפקידו אך יש עימה קלון
מיד האחראי את התלונה או את הידיעה לאגף החקירות של המחוז או ללשכת החקירות במרחב 

 ;שבהם נמצא מקום עבודתו של העובד, רת ישראלמשטשל 
 תועבר התלונה או הידיעה לאגף החקירות במטה -נראה לאחראי כי העבירה היא חמורה במיוחד  )ב(

 .משטרת ישראלהארצי של 
 

45.322 
 בהתאם ,על כל פנייה למשטרה ,בנציבות שירות המדינה) משמעת(לממונה בכיר האחראי יודיע 

 .45.321לפסקה 
 

45.323 
האחראי ינקוט בכל הצעדים המתאימים כדי לשמור על סודיות מוחלטת בנוגע לכל עניין שהועבר  

 .למשטרה בהתאם לאמור לעיל
 

45.324 
אם הוא גם עבירת , ו מעשהאין האמור לעיל מונע נקיטת אמצעי משמעת נגד העובד באותו זמן על אות

 בדבר אפשרות עיכוב הליכים משמעתיים עד 40.222אולם במקרה זה תחולנה הוראות פסקה , משמעת
 .לסיום ההליכים הפליליים

 )א61, 61'  ס, 1963-ג ' 'הת שכ,  )משמעת(חוק שירות המדינה (
 

  עובד שנאשם או שנעצר לרגל עבירה פלילית- 45.33
 

45.331 
יודיע על כך מיד בכתב , נודע לאחראי שעובד במשרדו נאשם או נעצר לרגל איזו עבירה פלילית שהיא

 :ויציין בהודעתו, בנציבות שירות המדינה) משמעת(לממונה בכיר 
 ;העובדאת שם משפחתו ואת מספר הזהות של , את שמו )א(
 ;את פרטיה ואת נסיבות ביצועה, את מהות העבירה )ב(
 ;46אם העובד הושעה לפי פרק  )ג(
  .הערות הנוגעות לאופיו של העובד )ד(
 

45.311 - 45.331
 ירות פליליות נקיטת אמצעים משמעתיים ודיווח על עב- 45פרק 
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45.332 
או , 1977-ז"התשל, חוק העונשין ל1 בעבודת שירות כמשמעותה בסימן בלרבות, ראסעובד הנמצא במ

או בחלופת מעצר , או נתון במעצר, 1955-ו"התשט, חוק השיפוט הצבאיעבודה צבאית כמשמעותה ב
שאינן בשליטת ,  וכן בגין ניתוק ממקום העבודה בנסיבות אחרותהמונעת ממנו להגיע למקום עבודתו

 .בה היה מנותק ממקום עבודתו התקופהלא תשולם לו משכורת בעד , המעסיק
 )27/סד(
 

45.333 
ל בית המשפט או שנאסר בעקבות פסק דין של בית פי צו ש- עובד שנעצר על-למרות האמור לעיל 

המשפט והמעשה או המחדל שבגינם נעצר או נאסר נעשו אגב מילוי תפקידיו בשירות המדינה או 
ולא הוגש נגדו כתב אישום לבית משפט או תובענה לבית הדין למשמעת או שזוכה , מהםיבקשר ע

 . אם לא שולמה- תשולם לו משכורתו בעד תקופת מעצרו או מאסרו -בדין
 

45.334 
על חשבון חופשת המנוחה שצב ר  , או חלק ממנה, עובד רשאי לזקוף את תקופת מעצרו או מאסרו )א(

  ;33.112לפי האמור בפסקה 
המשרד חייב לזקוף על חשבון חופשת המנוחה את מספר הימים שבהם חייב לצאת לחופשה   )ב(

 ;1951-א"תשיה, לחוק חופשה שנתיתבהתאם 
פיצויים , לענייני משכורת, שנזקפו כאמור על חשבון חופשת המנוחה, דין ימי מעצר או מאסר )ג(

והעובד יהיה זכאי לקבל בעדם את המשכורת המלאה , וגמלאות יהיה כדין תקופת שירות רגילה
 .המגיעה לו

 
45.335 

שבעדה לא שולמה לעובד משכורת ואשר לא נזקפה על חשבון חופ שת  ,  או מאסרתקופת מעצר
 .תיחשב כתקופת חופשה ללא משכורת, המנוחה שלו

 
  עובד שהשיג תשלומים על סמך הודעה כוזבת- 45.34

 
45.341 

ועל סמך הודעת זו תבע או קיבל בקשר לעבודתו תשלום שאינו מגיע לו , מסר עובד הודעה כוזבת
נציבות שירות  ב)משמעת( בכיר ממונהיביא האחראי את הדבר בפני , )ל או הוצאות נסיעה" אש:וןכג(

 .להחלטה,  והיא תעביר את העניין עם המלצותיה אל פרקליטות המדינה,המדינה
 )12/עג(
 

45.342 
כן אין להאריך במקרים אלה בבירורים ; ההודעה לנציבות שירות המדינה תימסר ללא כל השהייה

 .ויש לצמצם את הבירורים למזער הדרוש, כדי שלא תטושטשנה העקבות, פנימיים
 

45.332 - 45.342
  נקיטת אמצעים משמעתיים ודיווח על עבירות פליליות- 45פרק 
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  טיהור שמו של עובד המדינה- 45.4
 

ול   נוהל טיפ45.42/  בקשת טיהור שם 45.41
 בבקשה לטיהור שם

 
  בקשת טיהור שם- 45.41

 
45.411 

, המייחסות לו עבירת משמעת והיה בדרך הפרסום ובהיקפו כדי לפגוע בעובד, פורסמו ידיעות על עובד
מנציב שירות המדינה להורות על עריכת חקירה , באמצעות האחראי, רשאי העובד לבקש בכתב

 .בעבירה זו
 )67'  ס, 1963-ג ' 'הת שכ,  )משמעת(חוק שירות המדינה (
 
 

  נוהל טיפול בבקשה לטיהור שם- 45.42
 

45.421 
כי אין אמת  , 45.411פי תוצאות החקירה שהתנהלה לפי הוראות פסקה -ראה נציב שירות המדינה על

והעובד רשאי לפרסם את הודעת נציב  , באמצעות האחראי, דיע על כך בכתב לעובדיו, בידיעות כאמור
 . אליו בדרך הנראית לו המדינהשירות

 )ל"הנ'  הס , ל"החוק הנ(
 

45.422 
יורה לתובע להגיש תובענה , כי יש יסוד לידיעה, פי תוצאות החקירה-על, ראה נציב שירות המדינה

 .לבית הדין למשמעת
 )ל"הנ'  הס , ל"החוק הנ(
 

45.411 - 45.422
  נקיטת אמצעים משמעתיים ודיווח על עבירות פליליות- 45פרק 
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  השעיה- 46 פרק
 זה מובאות הוראות בעניין הטיפול  בפרק

והנוהל בהשעייתו של עובד שעבר עבירה 
משמעתית או פלילית או שהתחילה נגדו חקירה  

וכן בעניין משכורת , פלילית של המשטרה
 .וזכויות של עובד בתקופת ההשעיה

  חלות והוראות כלליות- 46.1
 

 46.13/  טיפול בהשעיה 46.12/  חלות 46.11
 התליית סמכויות ומינויים

 
  חלות- 46.11

 
46.111 

 .למעט עובדים ארעיים, הוראות פרק זה חלות על כל העובדים בשירות
 )1'  ס, 1963-ג ' 'הת שכ,  )משמעת(חוק שירות המדינה (
 

  טיפול בהשעיה- 46.12
 

46.121 
,  עבר עובד עבירה על המשמעת או עבירה פלילית או התחילה חקירה פלילית של המשטרה נגד עובד

פי הוראות פרק -על, של העובד, ות על השעייתואם יש מקום להציע להור, בין השאר, יבדוק האחראי
 ).45.312- ו45.212ות אראה פסק(זה 

 
  התליית סמכויות ומינויים- 46.13

 
46.131 

חוק שירו ת פי -למעט מינוי על, כל סמכויות ומינוי שניתנו לו עקב היותו עובד המדינה, עובד שהושעה
אולם מינויו כחבר בית הדין למשמעת לא ; יותלו לתקופת ההשעיה, 1959-ט"התשי, )מינויים(המדינה 

 .יותלה אלא באישור שר המשפטים
 ))א (70'  ס,ל"החוק הנ(
 

46.111 - 46.131
  השעיה- 46פרק 
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  סמכות ונהלים- השעיה - 46.2
 

 נוהל השעיה או  46.22/  סמכות להשעות 46.21
  השעיה46.23/ העברה זמנית לעבודת אחרת 

 
  סמכות להשעות- 46.21

 
46.211 

, וכן בית המשפט, השר ועובדים אחרים במשרד, הסמכות להשעות עובד היא בידי נציב שירות המדינה
 .בהתאם למפורט בסעיף זה

 
46.212 

להורות על השעיה של עובד ממשרת ו  , פי פניית האחראי-ביזמתו או על, נציב שירות המדינה רשאי
 :בשירות במקרים הבאים

 ;הוגשה לתובע קובלנה על עבירת משמעת שעבר העובד )א(
לדעת נציב שירות , התחילה חקירה פלילית של המשטרה נגד עובד בעבירה שיש עימה קלון )ב(

או עם בא , היועץ המשפטי לממשלהיושעה העובד רק לאחר התייעצות עם במקרה זה ; המדינה
 .כוחו

 ))א (47'  ס, 1963-ג"הת שכ,  )משמעת(חוק שירות המדינה (
 

46.213 
 אלא לאחר שניתנה לעובד הזדמנות להביא טענותיו לעניין  ,לא ישעה עובדהמדינה  שירות נציב

 הסמיך לכך דרך   שירותהאו לפני מי שנציב  המדינה לפני נציב שירותתוך תקופה שיקצוב לו ההשעיה 
ואולם אם העובד כבר הביא טענותיו לעניין השעיה דחופה בהתאם לפסקה , קבע או לעניין פלוני

ובלבד שיתן לו , רשאי נציב שירות המדינה להשעותו אף בטרם ניתנה לו הזדמנות כאמור, 46.216
והוא הדין לעניין העברתו הזמנית לעבודה ; הזדמנות  סמוך לאחר מכן להביא טענותיו לעניין ההשעיה

 .46.215אחרת לפי פסקה 
 ))ב (47' ס, ל"החוק הנ(
 

46.214 
רשאי נציב שירות המדינה להשעותו כאמור מכולן או מחלק , היה עובד מועסק במספר משרות בשירות

 .מהן
 ))ג (47' ס, ל"החוק הנ(
 

46.215 
, במקום להשעותו, רשאי הוא, בכל מקום שנציב שירות המדינה רשאי להשעות עובד לפי סעיף זה

ובלבד , להעבירו זמנית לעבודה אחרת במשרה שאחת מדרגותיה אינה נמוכה מדרגת משרתו של העובד
  בהסכמת העובד- או, שדרגת העובד במשרה שאליה הוא מועבר לא תהיה נמוכה מדרגתו ערב העברתו

 . לעבודה במשרה שדרגתה נמוכה מדרגת משרתו-
 ))ד (47'  ס,ל"החוק הנ(
 

46.216 
או , מעל בתפקידו או השתמש בו לרעה, ביודעין, היה לשר יסוד סביר להניח כי עובד המדינה )א(

והיה השר , בר עבירה פלילית שיש עמה קלוןאו ע, שהפר את המשמעת הפרה זדונית וחמורה
רשאי הוא להשעותו , סבור כי המשך עבודתו של העובד יביא לפגיעה חמורה בשירות המדינה

הזדמנו ת  , תוך תקופה שיקצוב לו, לאחר שנתן לו,  עשר ימים-לתקופה שלא תעלה על ארבעה 
  .רך כלל או לעניין מסויםד, להביא טענותיו לעניין זה לפניו או לפני מי שהוא הסמיך לכך

 לרבות המנהל הכללי ובעל משרה שהוסמך - 46.218- ו46.217ות אבפסקה זו וכן בפסק" שר"
  ;בהמלצת ועדת השירות, ידי השר-לצורכי פסקה זו על

 )71 ',א48' ס, ל"החוק הנ(
ידי מי שבפניו  -ובלבד  שתירשם תרשומת על, פה-טענות העובד יכולות להיות בכתב או בעל )ב(

 .נטענו הטענות
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46.217 
 שאליה רשא י  במשרה, לעבודה אחרת באותו משרד  רשאי השר להעביר את העובד ,ובמקום להשעות

 .46.216 בתנאים ולתקופה האמורים בפסקה 46.215 פסקה לפי שירות להעבירו הנציב 
 ))ב (48' ס, ל"החוק הנ(

 
 

46.218 
 תעלה בסיכום על  לתקופה שלא, השר רשאי להאריך את תקופת ההשעיה או ההעברה כאמור )א(

  .שלושים ימים
 ))ג (48'  ס,  ל"החוק הנ(

סמכויות השר לפי סעיף זה נתונות גם למנהל הכללי של משרדו ואינן גורעות מסמכות נציב  )ב(
 .שירות המדינה לפי פרק משנה זה

 ))ד (48' ס, ל"החוק הנ(
 )9/סו(

 
46.219 

 בעניין סייגים 42.332כיוון שעבר על הוראות פסקה , בית משפט מוסמך להורות על השעיית עובד
יבצע האחראי את הוראת בית , הורה בית המשפט כאמור. ת בחירות לכנסת ולרשויות מקומיותלתעמול
 .המשפט

 ))ג (130'  ס, 1969-ט ' 'התש כ, ]נוסח משו לב[כנסת חוק הבחירות ל; 69' ס , ל ''החוק הנ(
 

  נוהל השעיה או העברה זמנית לעבודת אחרת- 46.22
 

46.221 
יודיע האחראי לעובד הנדון על ההחלטה ועל  , 46.216החליט השר על השעיית עובד לפי פסקה 

 יחליט נציב שירות המדינה לפי הוראות פסקה ויציין בהודעתו כי בדבר המשך ההשעיה, הנימוקים לה
 . בעניין משכורת וזכויות בתקופת ההשעיה46.3כן יביא לידיעת העובד את הוראות פרק משנה . 46.212

; ךהעתקים מהודעת האחראי לעובד יישלחו לנציבות שירות המדינה ולחשב המשרד או יחידת הסמ
לפי , פה-בכתב או בעל, הודעת האחראי לעובד תובא לידיעת ועד העובדים במקום עבודתו של העובד

 .החלטת האחראי
 

46.222 
  המדינהיפנה אל נציב  שירות, 46.212מבקש האחראי מנציב שירות המדינה להשעות עובד לפי פסקה 

 .שעיה בהתאם לפסקה האמורהבכתב ויפרט בפנייתו את הנימוקים לה
 

46.223 
 תודיע על כך נציבות שירות , 46.212החליט נציב שירות המדינה על השעיית עובד לפי הוראות פסקה 

האחראי יודיע לעובד על  .בהם מועסק העובד, בכתב לאחראי ולחשב המשרד או יחידת הסמךהמדינה 
 בעניין משכורת וזכויות 46.3 ויביא לידיעתו את הוראות פרק משנה  המדינההחלטת נציב שירות
, הודעת האחראי לעובד תובא לידיעת ועד העובדים במקום עבודתו של העובד; בתקופת ההשעיה

 .לפי החלטת האחראי,  פה-בכתב או בעל
 

46.224 
יודיע האחראי על כך לעובד ויבי א  , 46.214הורה בית המשפט על השעיית עובד לפי הוראות פסקה 

העתקים מהודעת  . בעניין משכורת וזכויות בתקופת ההשעיה46.3לידיעתו את הוראות פרק משנה 
הודעת האחראי ; האחראי לעובד יישלחו לנציבות שירות המדינה ולחשב המשרד או יחידת הסמך

 .לפי החלטת האחראי, פה-בכתב או בעל, בא לידיעת ועד העובדים במקום עבודתו של העובדלעובד תו
 

46.225 
 או 46.215ות אפי פסק-על, החליט השר או נציב שירות המדינה על העברת עובד לעבודה אחרת

והעתקים מההודעה יישלחו לנציבות שירות המדינה יודיע על כך האחראי בכתב לעובד , 46.218
הודעת האחראי לעובד תובא לידיעת ועד העובדים במקום עבודת ו   ;ולחשב המשרד או יחידת הסמך

 .לפי החלטת האחראי, פה-בכתב או בעל, של העובד
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  השעיה- 46.23
 

46.231 
או  ) 45.211ראה פסקה (לנה לתובע תמה החקירה של החוקר או של המשטרה ולא הוחלט להגיש קוב

 .על ביטול ההשעיה, יורה מי שהחליט על השעיית העובד, לפתוח בהליכים פליליים נגד העובד
 

46.232 
 :השעיית עובד תסתיים בקרות אחד מאלה

 ;ידי מי שהחליט עליה-בוטלה ההשעיה על )א(
 .נגד העובדבוטלה הקובלנה המשמעתית שהוגשה  )ב(
 

46.233 
לא תימשך  , בלי שקדמה להשעיה חקירה משטרתית, הושעה עובד שהוגשה נגדו לתובע קובלנה בלבד

גמר ההליכים " –להלן בסעיף זה (תו מעבר לגמר הליכי הדיון בתובענה שתוגש נגדו יהשעי
 )."המשמעתיים

 ))ה (47' ס , ל ''חוק הנה(
 

46.234 
 לא תימשך השעייתו מעבר למתן החלטה  46.212הושעה עובד עקב חקירה משטרתית כאמור בפסקה  

 -אולם: בדבר תוצאות החקירה 
 ימים מיום גמר 15-לא תימשך ההשעיה מעבר ל, אם הוחלט להגיש כתב אישום נגד העובד )א(

 ;")גמר ההליכים הפליליים "–להלן (אישום ההליכים בכתב ה
אם נסתיימו ההליכים הפליליים והוגשה קובלנה נגד העובד על עובדות שעלו במהלך החקירה  )ב(

 לא תימשך ההשעיה מעבר –) א( הימים האמורים בנסמן 15עד תום , או הדיון בבית המשפט
 ;לגמר ההליכים המשמעתיים

והוגשה קובלנה על עובדות  ,  מהחקירה המשטרתיתאם הוחלט שלא להגיש כתב אישום כתוצאה )ג(
 תימשך ההשעיה עד לגמר  – הימים מיום ההחלטה האמורה 15תוך , שעלו במהלך החקירה
 .ההליכים המשמעתיים

 ))ו (47' ס, ל"החוק הנ(
 

46.235 
 .גמר לאחר שאין עוד ערעור עליולעניין סעיף זה רואים הליך כנ

 ))ז (47' ס , ל ''החוק הנ(
 

46.236 
העתקים מהודעת האחראי לעובד יישלחו לנציבות שירות . האחראי יודיע לעובד על סיום ההשעיה
 .המדינה ולחשב המשרד או יחידת הסמך

לפי , פה-בכתב או בעל, בד תובא לידיעת ועד העובדים במקום עבודתו של העובדהודעת האחראי לעו
 .החלטת האחראי
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  משכורת וזכויות של העובד בתקופת ההשעיה- 46.3
 

 משכורת בתקופת 46.31/  הגדרות 46.30
 מבחנים וסדרי דין לעניין  46.32/ ההשעיה 

 46.33/ שינוי משכורת בתקופת ההשעיה 
 46.34/  בתקופת ההשעיה עבודה פרטית

 46.35/ השלמת משכורת בעד תקופת השעיה 
 זכויות  46.36/ זכויות בעת תקופת ההשעיה 
 עובד מושעה שהוחזר לשירות

 
  הגדרות- 46.30

 
46.301 

 -לצורך פרק משנה זה 
, בין כשכיר ובין שלא כשכיר,  הכנסתו מעבודה-תהא הכנסתו של עובד שהושעה מעבודות חוץ  )א(

 אם המשרה שעליה חלה -או , ערב השעייתו הכנסה מעבודה כאמור שעבד בה בקביעותחוץ מ
 אותו חלק מהכנסתו מחוץ למשרה כאמור שביחד עם משכורתו -ההשעיה הייתה חלקית 

הקובעת מאותה משרה עודף על המשכורת הקובעת שהייתה מגיעה לו אילו היה מועסק במשרה 
 ;יה חלה ההשעיה שלא מעבודתו במשרה שעל-והכל , מלאה

  )ב(
מן ז המשכורת הקובעת שלפיה הייתה משתלמת אותו -בזמן פלוני , "משכורת קובעת" .1

 ;אילו יצא לקצבה ביום השעייתו, קצבתו של העובד המושעה
 )) א46'  ס, 1963-ג"הת שכ,  )משמעת(חוק שירות המדינה (

 תחושב כשכר עבודה שיובא בחשבון -לעובד המועסק בחוזה מיוחד "  קובעתמשכורת" .2
, כלומר, והתקנות על פיו, 1963-ג"התשכ, חוק פיצויי פיטוריןלפי , לעניין פיצויי פיטורין

  .משכורתו האחרונה של העובד
 )14/סה(

 
  משכורת בתקופת ההשעיה- 46.31

 
46.311 

לא תשולם לו כל משכורת בתקופת  , 46.219פי הוראת בית המשפט לפי פסקה -הושעה עובד על
 .השעייתו

 
46.312 

 ידי שופט לפי פסקה-או על 46.212לפי פסקה ידי נציב שירות המדינה -עובד שהושעה על )א(
לרבות תקופת השעייתו הקודמת , תשולם לו במשך ששת חודשי ההשעיה הראשונים, 47.421

שולם לו וממועד זה ואילך ת,  מחצית ממשכורתו הקובעת,46.216 ידי השר לפי פסקה-על
 ;משכורתו הקובעת המלאה

 ))א(49'  ס, 1963-ג ' 'הת שכ,  )משמעת(חוק שירות המדינה (
 :לא ישולמו לעובד המושעה הרכיבים הבאים )ב(

למעט עובד אשר רכיבי העבודה . כוננויות ופרמיות,  שעות נוספות-עבודה נוספת  .1
 ;כלולים בתוך השכר הבסיסי והרגיל שלו ואינם מותנים בשום תנאי נוסף, תהנוספ

; לרבות החזר הוצאות בגין אגרת רישוי וביטוח) רמת ניידות( אחזקת רכב - החזר הוצאות .2
 ;ן שהמשרד סיפק לעובד"מכשיר רט

העובד יהיה זכאי לקצובת הבראה בתנאי שישהה בחופשה ( קצובת הבראה -זכויות נלוות  .3
 המשרד לא ישתתף בעלות -מתנות ; קצובת ביגוד; ) ימים במהלך שנת העבודהעשרה

אולם הוועד רשאי להעניק ). לרבות חלקו בתשלום מתנת הוועד(מתנה לעובד מושעה 
 ;מתנת ועד  על חשבון חלק הוועד בלבד, הממשיך לשלם את מס הוועד, לעובד מושעה
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  -תשלומים אחרים  .4

 ;25.546- ו25.545סקאות מענק יובל כמפורט בפ )א
 ; המשרד לא יפריש כספים לקרן-קרן השתלמות  )ב
 . המשרד לא יפריש כספים לקופה-קופת גמל  )ג

  )3/עא(
יופרשו לעובד הפרשות פנסיוניות בהתאם לביטוח הפנסיוני שבחר , בתקופת השעיה בשכר )ג(

המדינה תפריש . והכל בהתאם לכללים המקובלים, בכפוף לגובה שכרו בתקופת ההשעיה, העובד
 . את חלקה ואת חלקו של העובד ממשכורתו

 ) 17/שע(
 

46.313 
או חבר בית הדין הכשיר להתמנות שופט בית משפט , ממלא מקומו, אב בית הדין למשמעת )א(

לפי , לפי בקשת התובע או העובד, רשאי, שלום שאב בית הדין למשמעת הסמיך אותו לכך
ובתקופה של ששת , כולה או מקצתה,  התשלום לתקופת ההשעיהלהקטין או להפסיק את, העניין

 ;הכל בתנאים שייראו לו,  גם להגדיל את התשלום-חודשי ההשעיה הראשונים 
46.212ידי נציב שירות המדינה כאמור בפסקה -לאחר שקיבל הודעה בכתב על השעיית עובד על )ב(

, )בעלות על רכוש וכדומה, עבודת בן הזוג(לי של העובד בירור על מצבו הכלכ, יערוך האחראי, 
ויעביר את תוצאות הבירור לנציבות שירות המדינה תוך חודש ימים מיום קבלת ההודעה על 

יצרף לתוצאות הבירור המלצה על הפסקה או על הקטנה של  , אם יראה מקום לכך; ההשעיה
 ;התשלום הזמני

יציע  , יש מקום להגדיל את התשלום הזמני, דמצא האחראי שלאור מצבו הכלכלי של העוב )ג(
 .לעובד לבקש את הגדלתו

 ).46.32ראה סעיף , סדרי דין והוראות מיוחדות בדבר ראיות בהליכי בקשה לפי פסקה זו, על המבחנים(
 ))א (49' ס, ל"החוק הנ(
 

46.314 
 לא יעלה בחודש פלוני התשלום הזמני המשתלם למושעה 46.313- ו46.312ות קאעל אף האמור בפס

 .על הסכום שבו עודפת משכורתו הקובעת על הכנסותיו מעבודות חוץ באותו חודש
 ))ד (49' ס , ל ''החוק הנ(
 

46.315 
 יהיה זמני וכפוף להחלטה הסופית של בית הדין למשמעת 46.313- ו46.312ות אפי פסק-התשלום על

, העובדהיה התשלום חלק ממשכורתו הקובעת של ; הכל לפי העניין, או של נציב שירות המדינה
 .תעוכב היתרה באוצר המדינה למשך כל תקופת השעייתו

 ))ב (49' ס , ל ''החוק הנ(
 

  מבחנים וסדרי דין לעניין שינוי משכורת בתקופת ההשעיה- 46.32
 

46.320 
חוק שירות המדינ ה  ל) ג(49פי סעיף -לידי שר המשפטים ע-הוראות סעיף זה נקבעו בתקנות על

 .1963-ג"התשכ, )משמעת(
 

46.321 
,  יכולה להיות מוגבלת בזמן מראש , 46.313לפי פסקה , החלטה בדבר שינוי משכורת בתקופת ההשעיה

אם התנאים ששימשו עילה למתן ההחלטה אינם קיימים עוד , נותה לפי הענייןומותר יהא לבטלה או לש
 .או נשתנו

 )1' ת, 1978-ח'' ה תשל ,)בקשות לשינוי שיעור המשכורת ה משתלמ ת לעובד  מושעה) (משמעת(תקנות שירות המדינה (
 

46.322 
 :כל אחד מאלה, בין השאר,  מותר להביא בחשבון46.321 או 46.313עה בבקשה לפי פסקאות בהכר

 75%-ההכנסה הכוללת של המושעה ושל בני משפחתו הסמוכים על שולחנו ביחד אינה מגיעה ל )א(
 ;1995-ה"התשנ, ]נוסח משולב [חוק הביטוח הלאומימהשכר הממוצע במשק כמשמעותו ב

המושעה התחייב אחרי השעייתו בהוצאות בעד טיפול רפואי שלו או של בני משפחתו הסמוכים  )ג(
 ;על שולחנו
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 ;חובותיו של המושעה שהתחייב בהם לפני השעייתו מקורם וטיבם )ג(
 ;המושעה היה חדל לקבל את משכורתו אפילו בוטלה השעייתו )ד(
המושעה לא הגיש במועדם מסמכים או תצהירים שעליו להגישם לתשלום משכורתו בשעת   )ה(

ל פיו ובין  מכוח  והתקנות ע,1963-ג"תשכה, )משמעת(חוק שירות המדינה בין מכוח , ההשעיה
 ;פי סעיף זה-החלטה בדיון על

פי -אך סירב להיבדק כשנדרש לעשות כן על, או התייצב, המושעה לא התייצב לבדיקה רפואית )ו(
 ;עיף זה או בהחלטה בדיון לפי ס,1963-ג"תשכה, )משמעת(חוק שירות המדינה תקנות לפי 

העובד הושעה לאחר שלא קיים החלטה להעבירו לעבודה אחרת בהתאם לאמור בפסקאות   )ז(
 ;46.218 או 46.215

המושעה סירב לקבל הצעה להחליף את השעייתו בהעברה לעבודה אחרת בהתאם לאמור  )ח(
 ;46.218 או 46.215בפסקאות 

ובעקבות ההרשעה הוגשה נגדו , המושעה הורשע בעבירה בפסק דין שאין עליו עוד ערעור )ט(
 .1963-ג"תשכה, )משמעת(חוק שירות המדינה ל) 6(17תובענה לבית הדין לפי סעיף 

 )2'  ת, ל"התקנות הנ(
 

46.323 
תוגש בכתב לאב  ") הבקשה" - להלן (46.321 או 46.313בקשת תובע או מושעה לפי פסקאות  )א(

 ; למשיבמהם אחד להמצאה, בית הדין למשמעת בשני עותקים
 ;בבקשת המושעה יהא התובע המשיב; בבקשת התובע יהא המושעה המשיב )ב(
 .המצאה לעניין הליכי הבקשה יכול שתהא בדואר רשום )ג(

 )3'  ת, ל"התקנות הנ(
 

46.324 
ויכול שתלווה תצהיר או תעודות שיש , מתן הסעדהבקשה תפרט את הסעד המבוקש ואת הנימוקים ל
 .בהם ראיות לקיום מבחנים המצדיקים את מתן הסעד

 )4'  ת, ל"התקנות הנ(
 

46.325 
הם ולהביא את לא יוכרע בבקשה אלא לאחר שניתנה למבקש ולמשיב הזדמנות לטעון את טענותי

 .הכל כפי שיחליט מי שדן בבקשה, פה-ראיותיהם בכתב או בעל
 )5'  ת, ל"התקנות הנ(
 

46.326 
 –אולם ; דיני הראיות אינם מחייבים בדיונים לפי סעיף זה )א(

-ידי תצהיר בלבד שיוגש על-וחובותיו של פלוני עלהוצאותיו , נכסיו, לא יוכחו הכנסותיו .1
 ;ידי המבקש או מטעמו

ידי -כושרו של המושעה לעבודה מתאימה מחמת מצב בריאותו אלא על-לא יוכח אי .2
נוסח  (פקודת הראיות ל20תעודה רפואית או חוות דעת של רופא כמשמעותם בסעיף 

 .ידי עדות רופא הניתנת בפני מי שדן בבקשה-או על, 1971-א"התשל, )חדש
מי שדן בבקשה רשאי בכל עת לדרוש מבעל דין להמציא לו ראיות נוספות להוכחת טענותיו כפי  )ב(

לבדיקה רפואית בפני רופא ובין השאר רשאי הוא לצוות על המושעה להתייצב , שיפרט בדרישתו
ורשאי הוא , בשירות המדינה ולהיבדק על ידיו כשיש חשיבות בדיון למצב בריאותו של המושעה

  .לעכב את הדיון בבקשת המושעה כל עוד לא התייצב ונבדק כאמור
 )6'  ת, ל"התקנות הנ(

 
46.327 

ניתן לעכב את הדיון בה עד , כולן או מקצתן, 46.324- ו46.323ות אלא נתקיימו בבקשה הוראות פסק
 .שהמבקש ישלים את החסר

 )7'  ת, ל"התקנות הנ(
 

46.328 
אב בית הדין למשמעת יביא לידיעת האחראי ולידיעת חשב המשרד או יחידת הסמך את החלטתו בדב ר  

 .46.32הקטנה או הפסקה של התשלום הזמני בהתאם לסעיף , הגדלה
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  עבודה פרטית בתקופת ההשעיה- 46.33
 

46.331 
ואין הוא חייב לקבל היתר לכך  , 42.402בודה פרטית כאמור בפסקה רשאי לעבוד ע, עובד אשר הושעה

 ).42.452ראה פסקה (
 )50' ס, ל"החוק הנ(
 

46.332 
 מותנה בכך שהעובד לא ייצג אדם או תאגיד אחר כלפי המדינה או מוסד 46.331האמור בפסקה 

ולא יעסוק בעבודה שיש בה כדי ליצור התקשרות בינו ובין מי שיש ) למעט בתי המשפט(ממוסדותיה 
 .לו מגע כספי או מסחרי או ענייני עם היחידה בה הועסק לאחרונה

 )50' ס, ל"החוק הנ(
 

46.333 
תוך חמישה  , חייב להודיע לחשב המשרד או לחשב יחידת הסמך בכל חודש, עובד אשר הושעה )א(

 ;אם השתכר או לא השתכר באותו חודש, ימים מסוף החודש הנדון
השתכרויות "ההודעה תימסר בטופס .  עליו למסור בהודעתו כמה השתכר-השתכר העובד  )ב(

 .)2770מדף " (השעיה מן העבודההבתקופת 
 )1' ת, 1963-ד ' 'ה תשכ  ,)השתכרויות בתקופה השעיה) (משמעת (המדינה תקנות שירות ; 50' ס , ל ''החוק הנ(
 )19/שע(

 
  השלמת משכורת בעד תקופת השעיה- 46.34

 
46.341 

לא יהיה זכאי להשלמת משכורתו בעד ,  ופוטר עקב ההרשעהעובד שהושעה והורשע בבית המשפט
 .46.31אולם לא יהיה חייב להחזיר את המשכורת הזמנית ששולמה לו לפי סעיף , תקופת ההשעיה

 )51' ס, ל"החוק הנ(
 

46.342 
אך פרש מן השירות לפני שהובא בפני ,  והורשע בבית המשפט ולא פוטר עקב ההרשעהעובד שהושעה

להחליט על , פי בקשתו של העובד-על, רשאי נציב שירות המדינה, בית הדין למשמעת עקב ההרשעה
 .בתנאים ולתקופה שייראו לו, לתקופת ההשעיה, תשלום המשכורת כולה או מקצתה

 )52' ס, ל"החוק הנ(
 

46.343 
 אם תשולם  -פי בקשת העובד -רשאי בית הדין להחליט על, עובד שהושעה והורשע בבית הדין )א(

בהתחשבו בין השאר בהכנסתו של העובד לפי סעיף , ובאיזו מידה, לו משכורת לתקופת ההשעיה
 ;פרטית ומעבודה 46.31

פי גובה -יחושבו הסכומים להם הוא זכאי על , החליט בית הדין על תשלום משכורת לפי פסקה זו )ב(
 .המשכורת הקובעת בחודש האחרון של תקופת ההשעיה של העובד

 )26.6.1978ם החלטת ועדת  השרים לענייני שכר מיו; 54' ס , ל ''החוק הנ(
 

46.344 
זוכה בבית המשפט מן האשמה שגרמה את השעייתו ולא הועמד עליה לדין , עובד שהושעה )א(

וכן עובד , משמעתי או על עובדות שפורטו בכתב האישום או שעלו במהלך הדיון בבית המשפט
ולם להם משכורת לתקופת  תש, 47.4שהושעה ויצא זכאי בבית הדין או בערעור לפי פרק משנה 

 ובניכוי הכנסתם מעבודה פרטית במשך תקופ ת  46.31להם לפי סעיף , ההשעיה אם לא שולמה
 ; ההשעיה

ידי - במקרה של זיכוי על-פי בקשת העובד -על, אולם רשאים נציב שירות המדינה או בית הדין )ב(
רתו של העובד את השתכרויותיו מעבודה  להורות שלא לנכות ממשכו-בית הדין או בערעור 

 ;פרטית בתקופת ההשעיה
פי גובה המשכורת הקובעת -יחושבו על, פי הוראות פסקה זו-הסכומים להם זכאי העובד על )ג(

 .בחודש האחרון של תקופת ההשעיה של העובד
 )9.5.1978ת ועדת  השרים לענייני שכר מיום החלט; 53' ס , ל ''החוק הנ(

 

 

46.331 - 46.344
  השעיה- 46פרק 

___________________________________________________________________________

10.10.2010
https://www.prisha.co.il/



46.345 
תשולם לו משכורתו לתקופת , לאחר שהופסקו ההליכים נגדו, חזר עובד מושעה לעבודה )א(

 ;46.31ההשעיה שלא שולמה לו לפי סעיף 
תשולם  , דו ולא הופסקו ההליכים נג שירות המדינה ביטל את ההשעיה חזר לעבודה לאחר שנציב )ב(

 ;לו משכורתו כאמור זולת אם החליט הנציב אחרת
  ;הסכומים להם זכאי העובד יחושבו לפי המשכורת הקובעת בחודש האחרון של השעייתו )ג(

 ) ל"ההחלטה הנ(
אולם נציב ;  ינוכו השתכרויותיו של העובד מעבודה פרטית)ג(-)א (ניםמהמשכורת לפי נסמ )ד(

ממשכורת העובד בעד תקופת ההשעיה את שירות המדינה רשאי להורות שלא לנכות 
 ;השתכרויותיו מעבודה פרטית

רשאי נציב שירות המדינה להחליט על , הופסקו ההליכים נגד עובד לאחר שפרש מן השירות )ה(
 .בתנאים ולתקופה שייראו לו, לתקופת ההשעיה, כולה או מקצתה, תשלום המשכורת

 )55' ס, ל"החוק הנ(
 )16/סז(

 
  זכויות בעת תקופת ההשעיה- 46.35

 
46.351 

פי - עלסיקלרבות הפרשות המע, אין העובד זכאי לזכויות המוענקות לעובדים, בתקופת ההשעיה
אלא  , קיימים ואין הוא רוכש זכויות הקשורות בוותק בעבודה בעד התקופה הנדונההסכמי העבודה ה

 .ר"אם נקבע דבר אחר במפורש בתקשי
 

46.352 
, 1963-ג"התשכ, )משמעת( שירות המדינה חוקל 48או סעיף / ו47 שהושעה מתפקידו לפי סעיף עובד

 לתפקיד בשירות המדינה ולא יהיה זכאי לזכויות מועמדותלא יהיה רשאי בתקופת ההשעיה להציג 
 .21.212,  15.112 , 14.321, 13.524:  כאמור בפסקאותתפקידהקשורות לקידום בדרגה או 

 )23/סג(
 

  זכויות עובד מושעה שהוחזר לשירות- 46.36
 

46.361 
 עד 46.343ות אעובד מושעה שהוחזר לשירות ינהגו בעניין תשלום משכורתו בהתאם להוראות פסק

 . הכל לפי העניין46.345
 

46.362 
בין בזיכוי ובין עקב , או המשמעתיים נגדו הסתיימו/שההליכים הפליליים ו, עובד מושעה )א(

תיחשב תקופת השעייתו כתקופת שירות לכל דבר לרבות כל , הפסקת הליכים והוחזר לשירות
שיעור  , תוספת שהייה בדרגה, גהקידום בדר, תשלום תוספת ותק: הזכויות התלויות כוותק כגון
לעובד תוחזרנה זכויותיו למפרע מיום . קצובת הבראה ונופש, מכסת ימי חופשת מנוחה

 ;השעייתו
,  ] נוסח משולב [)גמלאות(חוק שירות המדינה תקופת ההשעיה תיחשב כתקופת שירות לעניין  )ב(

 ; ולעניין חישוב פיצויי פיטורים1970-ל"שתה
 .תקופת ההשעיה לא תזכה את העובד בימי חופשת מנוחה וכן לא תזכה את העובד בימי מחלה )ג(
 

46.363 
, או המשמעתיים נגדו הסתיימו בהרשעה והוחזר לשירות/עובד מושעה שההליכים הפליליים ו )א(

לצורך שיעור מכסת ימי ,  זכויות הוותקתיחשב תקופת השעייתו כתקופת שירות לצורך חישוב
חופשת המנוחה המגיעה לעובד וקצובת הבראה ונופש אלא אם נקבע אחרת בפסק דין סופי של 

 ;בית משפט או של בית דין
,  ] נוסח משולב [)לאותגמ(חוק שירות המדינה תקופת ההשעיה תיחשב כתקופת שירות לעניין  )ב(

 ; ולעניין חישוב פיצויי פיטורים1970-ל"תשה
אלא אם נקבע , מ"תקופת ההשעיה לא תובא בחשבון לצורך קידום בדרגה או לצורך חישוב פז )ג(

נציבות שירות המדינה רשאית כאשר לא נקבע דבר בפסק דין סופי . אחרת בפסק דין סופי
 להביא בחשבון את תקופת ההשעיה לצורך קידו ם  במקרים מיוחדים ובהתחשב בנסיבות מיוחדות

 ;מ"בדרגה או לצורך חישוב פז
 .תקופת ההשעיה לא תזכה את העובד בימי חופשת מנוחה וכן לא תזכה את העובד בימי מחלה )ד(
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  שיפוט משמעתי- 47 פרק
 זה מובאות הוראות בעניין בית הדין  בפרק

, סדרי הדין בבית הדין למשמעת, למשמעת
דיון חוזר וביצוע החלטות  בית הדין  , םערעורי

הוראות אלו מבוססות על חוק שירות  . למשמעת
 והתקנות  1963-ג"התשכ, )משמעת(המדינה 

 .לפיו

  בוטל- פרק משנה ועדת משמעת - 47.1

  פרק משנה ערעור על החלטת ועדת- 7.2

 )12/עב( בוטל - משמעת 

  בית הדין למשמעת- 47.2147.3
 

 סדרי הגשת  47.31/ הרכבו  בית הדין ו47.30
פרשת  , פתיחת הדיון, הליכים לפני דיון, תובענה

פסק  , שמיעת עדים וראיות, התביעה וההגנה
/ גזר הדין ואמצעי המשמעת לבית הדין , הדין

  הוראות כלליות47.39
 

  בית הדין והרכבו- 47.30
 

47.301 
, )משמעת(חוק שירות המדינה  לפי ,בית הדין למשמעת מוסמך לשפוט על עבירות משמעת של עובדים

 .או לפי חוק אחר, 1963-ג "התשכ
 ) 9,3,2'  ס, 1963-ג ' '  הת שכ,)משמעת(חוק שירות המדינה (
 

47.302 - 47.308 
 פסקאות מבוטלות

 
, פרשת התביעה וההגנה, פתיחת הדיון, הליכים לפני דיון,  סדרי הגשת תובענה- 47.31

 יןגזר הדין ואמצעי המשמעת לבית הד, פסק הדין, שמיעת עדים וראיות
 

47.311 
, שמיעת עדים וראיות, פרשת התביעה וההגנה, פתיחת הדיון,  הדיוןלפניהליכים ,  הגשת תובענהסדרי
סדרי הדין של בית  ) (משמעת(ת שירות המדינה תקנו ראה, המשמעת ואמצעי גזר הדין,  הדיןפסק 
 .1963-ד"התשכ, )הדין

 

47.312 - 47.319 
 פסקאות מבוטלות

 
47.32 - 47.38 

 סעיפים מבוטלים
 

  הוראות כלליות- 47.39
 

47.391 
,  או  להיות  סניגור של א על  מנת לקבל שכר , ר ה רכב בית הדין"אשר מונ ה להיות חבר בית הדין לרבות  יו, עובד
רשא י   ,  כמו כ ן .ל  ושעות  נ וספות"אש , לרב ות החזר  ה וצאות נסיעה,  חשב עיסוקו ז ה כעבודה לכל  דבר וענייןיי

 . הוא לעסוק בכל פעולה הדרושה  לצורך מילוי ת פקידו גם במשרדו ובשעות העבודה הר גילות  ש לו
 )45/סא(
 

47.392 - 47.399 
 )19/עב(פסקאות מבוטלות 
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  ערעור על החלטת בית הדין למשמעת- 47.4
 

/  עיכוב ביצוע החלטה 47.42/  ערעור 47.41
ור על החלטת בית הדין  סדרי הגשת ערע47.43

/ וסדרי הדין בערעור על החלטת בית הדין 
  סעיף מבוטל47.44

 
  ערעור- 47.41

 
47.411 

לפני שופט בית ,  של העובד ושל התובע,פסק דין של בית הדין למשמעת בתובענה ניתן לערעור
 מהיום השלושים  לא יאוחר, מחוזי שבאזור שיפוטו מצוי מקום מושבו של בית הדין כדן יחידהמשפט ה

 .אם ניתן שלא בפניו, או לאחר שהומצא לו העתק ממנו, אם ניתן בפני המערער, לאחר שניתן פסק הדין
 ))א (43' ס, 1963 -ג  ' 'הת שכ,  )משמעת(חוק שירות המדינה (
 

  עיכוב ביצוע החלטה- 47.42
 

47.421 
החליט בית הדין על ביצוע מיידי של פיטורים או על העברה מיידית למשרה אחרת או למקום   )א(

לעכב את הביצוע עד , פי בקשת העובד-על, רשאי השופט, )47.622ראה פסקה (עבודה אחר 
 להורות על החזרתו  - כבר פוטר העובד או הועבר כאמור לפי החלטה ואם, להחלטה בערעור

 ;רשאי הוא לצוות על השעיית העובד מתפקידו, החליט השופט לעכב הביצוע; למשרתו
החלט השופט לבטל החלטה בדבר פיטורי עובד או בדבר העברתו למשרה אחרת או למקום  )ב(

 .יצוע הפיטורים או ההעברהתוקף למפרע מיום ב-בר, לכל דבר, יהיה הביטול, עבודה
 ))ג)(ב(43'  ס,ל"החוק הנ(
 )2/סא(

 
 סדרי הגשת ערעור על החלטת בית הדין וסדרי הדין בערעור על החלטת בית - 47.43
 הדין

 
47.431 

תקנות שירות ראה , סדרי הגשת ערעור על החלטת בית הדין וסדרי הדין בערעור על החלטת בית הדין
 .1963-ד"התשכ, ) או בבקשה לשופט בית המשפט העליוןסדרי הדין בערעור) (משמעת(המדינה 

 
47.432 - 47.437 

 פסקאות מבוטלות
 
 

  סעיף מבוטל- 47.44
 

47.441 - 47.447 
 פסקאות מבוטלות

 )19/עב(
 

47.411 - 47.441
  שיפוט משמעתי- 47פרק 
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  דיון חוזר- 47.5
 

יון   בקשה לקיום דיון חוזר וסדרי הדין בד47.51
 חוזר

 
  בקשה לקיום דיון חוזר וסדרי הדין בדיון חוזר- 47.51

 
47.511 

סדרי הדין של ) (משמעת(תקנות שירות המדינה ראה , בקשה לקיום דיון חוזר וסדרי הדין בדיון חוזר
  .1963-ד"התשכ, )בית הדין

 
47.512 - 47.513 

 פסקאות מבוטלות
 

47.52 - 47.53 
 סעיפים מבוטלים

 )19/עב(
 

47.511
  שיפוט משמעתי- 47פרק 
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 שמעת ביצוע החלטות בית הדין למ- 47.6
 

 הוראות ביצוע החלטות בית הדין 47.62
  נוהל ביצוע ההחלטות47.63/ למשמעת 

 
  הוראות ביצוע החלטות בית הדין למשמעת- 47.62

 
47.621 

אמצעי משמעת שהחליט עליו בית הדין למשמעת לא יבוצע אלא לאחר שנמסר לידי העובד הע ת ק 
לא תבוצע , הוגש ערעור; )47.41סעיף ראה (מאושר של ההחלטה ולאחר שעברה תקופת הערעור 

 .ההחלטה אלא לאחר שנמסר לעובד העתק מאושר של פסק הדין בערעור
 ))א (40' ס, ל"החוק הנ(
 

47.622 
,  רו למשרה אחרת או למקום עבודה אחרהחליט בית הדין למשמעת לפטר עובד מהשירות או להעבי

 .אם ראה שחומרת העבירה מצדיקה זאת, רשאי הוא להורות בהחלטתו על ביצוע מיידי
 ))ב (40' ס, ל"החוק הנ(
 

47.623 
 למעט החלטה בדבר עובדוכן ) פרסום החלטת בית הדין, היינו(, החלטת בית הדין למשמעת )א(

פי הוראת נציב -על, ידי המנהל הכללי או מי שהוסמך על ידיו-תבוצע על, שפרש מן השירות
 ;שירות המדינה

החלטות בית הדין למשמעת בעניין פרסום החלטת בית הדין וכן בדבר עובד שפרש מן השירות   )ב(
, בי עובדי בתי המשפטלג" המנהל הכללי "-בפסקה זו (ידי נציב שירות המדינה -תבוצענה על

 ;)הוא מנהל בתי המשפט או מי שהוסמך על ידיו, משרדי ההוצאה לפועל והנוטריון הציבורי
תבוצע באותה דרך שבה מבוצעת החלטת בית הדין , מחוזיהחלטה של שופט בית המשפט ה )ג(

 .למשמעת
 )3'  ת, ל"נות הנהתק(

 
  נוהל ביצוע ההחלטות- 47.63

 
47.631 

באמצעות הממונ ה  ,  תישלח בכתב לעובד הנידון47.62 ףהודעה בדבר ביצוע החלטה לפי הוראות סעי
, במקרים המחייבים זאת אפשר לסטות מנסחים אלה. כמפורט להלן בסעיף זה, הישיר על העובד
 . של נציבות שירות המדינהבאישור מראש

 
47.632 

 :הודעה בדבר ביצוע החלטת בית הדין למשמעת תהיה בנוסח הבא
 ___________ _ ___ תאריך_____________ _ __ משרד
 ______ ________ _ _: אל

 ).הממונה הישיר על העובד________ _ ________ _ __ באמצעות מר(
 

 ביצוע החלטת בית הדין למשמעת: דוןהנ                                            
 

 בהתאם לגזר הדין של בית הדין למשמעת של עובדי המדינה 
שהעתק מאושר ממנו נמסר לך '______,  בתיק מס______ ________ _ __ מיום
תקנות שירות פי הוראת נציב שירות המדינה ובתוקף סמכותי לפי -על______ ________ _ _, ביום

,  1963-ד"תשכה, )ביצוע החלטות ועדת משמעת ובית הדין) (משמעת(המדינה 
 *.______ ________ _ הנני

 _______ _ ________ 
 המנהל הכללי 

 נציב שירות המדינה : העתקים
3.1.2013 

 
 

47.621 - 47.632
  שיפוט משמעתי- 47פרק 
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, הורדה בדרגה או הקפאתה, ותקבמקרים שבהם החליט בית הדין על שלילת זכויות (חשב המשרד 
 ).הפקעת חלק מהמשכורת או פיטורים

 .בהתאם לגזר הדין, כאן יש לכתוב אחד יותר מהנסחים הבאים ∗
 ;מודיע לך כי בית הדין למשמעת החליט להתרות בך )א(
 ;מודיע לך כי בית הדין למשמעת החליט לנזוף בך )ב(
הח ל  __________ _ ___ לתקופה של, הלןמורה על שלילת זכויות הוותק שלך המפורטות ל )ג(

 ________ ________ _ _____;  ואלו הן זכויות הוותק שנשללו ממך__________  מיום
 החל מיום___________,  לתקופה של________  מורה על הורדתך לדרגה )ד(

; _ ________ _ ________ 
החל  _________, לתקופה של, מורה על הקפאת עלייתך בדרגה )ה(

 ________ _ _______; ______ מיום
 ח ממשכורתך בכל חודש החל מחודש "ש______ ________ _ ____ מורה על הפקעת  )ו(

 _______ _____;  ועד לחודש ________ _ ________ _ ___
 לת קופה של______ ______ החל מיום _______ _ ___ מורה על העברתך למשרת  )ז(

 ;ללא הגבלת זמן/ ________ _ ________ _ ___ 
 החל מיום __________ _ ________  ברתך למקום עבודה מורה על הע )ח(

 ;ל לא הגבלת זמן/ ____________לתקופה של________ _ _____ 
ל תקופה של __________ _ ______  מורה על פסילתך למילוי תפקיד )ט(

 ___________;  ה חל מיום________ _ ________ 
אם  החליט בית הדין על  (______ ______ מורה על פיטוריך משירות המדינה החל מיום  )י(

אם לא  ; המצוין בראש המכתב, ייכתב כאן תאריך כתיבת ההוראה לעובד, ביצוע הפיטורים מיד
 לאחר נתינת ההחלטה 30-ייכתב כאן תאריך היום ה, החליט בית הדין על ביצוע הפיטורים מיד

 ללא /________ ___ אגב תשלום פיצויי פיטורים בשיעור, )בבית הדין או מסירתה לעובד
 ;תשלום פיצויי פיטורים

 לתקופה של/ לצמיתות __________ _ ________,    מורה על פסילתך למילוי תפקידים אלה )יא(
 __________;  החל מיום________ _  

 הח ל מיום_______  לתקופה של/ מורה על פסילתך לשירות המדינה לצמיתות  )יב(
 _ ________. 

 
47.633 

יטורים מידיים של העובד או על העברה מיידית של העובד למשרה החליט בית הדין למשמעת על פ
אפילו הוגש ערעור על פסק , יש לבצע פיטורים אלה או את ההעברה מיד, אחרת או למקום עבודה אחר

 : כלהלן2 פסקה 47.632במקרה כזה תיווסף בנוסח המובא בפסקה , הדין
פי  -על, מחוזיהמשפט ה רשאי שופט בית, ה של בית הדין למשמעת אם תגיש ערעור על ההחלט.2"

להורות על  -ואם כבר פוטרת או הועברת, העברתך להורות על עיכוב ביצוע פיטוריך או, בקשתך
 ולאחר,או הוחזרת לעבודה בהתאם להוראות השופט, פיטוריך או העברתך עוכבו.החזרתך למשרתך

לתוקף ביום מתן ההחלטה  תבוצע ההחלטה ותיכנס, שמעתמכן נדחה ערעורך על החלטת בית הדין למ
 ".בערעור

 
47.634 

 פסקה מבוטלת
 

47.635 
יישלחו רק למי שמפורט בנסחים , 47.633 עד 47.632ות אהעתקים מהודעות שנשלחו לפי הוראות פסק

 .אדם או גוף אחרולא לשום , ותאהמובאים באותן פסק
 )12/עג(
 

47.632 - 47.635
  שיפוט משמעתי- 47פרק 
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 5 חלק
 

  והשתלמותהדרכה
 

לעובדים חדשים ולעובדים , בחלק זה מובאות ההוראות בעניין ההדרכה וההשתלמות בשירות המדינה
 .וכן הוראות בדבר קרנות השתלמות, הנמצאים בשירות 

 
 

  רשויות וסמכויות בתחום ההדרכה בשירות המדינה- 51פרק 
  כללים ותנאים לביצוע הדרכה- 52פרק 
  תשלומים ותעריפים הקשורים בפעולות הדרכה- 53פרק 
  הדרכת עובדים חדשים- 54פרק 
 למות קרנות השת- 55פרק 
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  רשויות וסמכויות בתחום ההדרכה בשירות המדינה- 51 פרק
 זה מובאות מטרות ההדרכה בשירות בפרק

ניתנות הוראות בדבר רשויות ההדרכה  , המדינה
וסמכויותיהן ונקבעות הוראות נוהל בעניינים  

 .הקשורים בהדרכה

  הוראות כלליות- 51.1
 

 מטרות ההדרכה בשירות המדינה וסוגיה 51.11
 תפקידי נציבות שירות המדינה במערכת  51.12 /

 תפקידי המשרדים במערכת 51.13/ ההדרכה 
  עובדי שירותי הביטחון51.14/ ההדרכה 

 
  מטרות ההדרכה בשירות המדינה וסוגיה- 51.11

 
51.111 

 :מטרות ההדרכה בשירות המדינה הן
 ;הקניית הידיעות הדרושות לעובדים לשם מילוי תפקידיהם )א(
 ;שיפור הרמה המקצועית ופיתוח מיומנות העובדים בתחום עבודתם )ב(
 ;הרחבת אופקי הידיעות וההשכלה הכלליות, פיתוח המחשבה )ג(
 ;הכשרת העובדים למילוי תפקידים אחראיים יותר )ד(
והתחומים המקצועיים  שיפור השירות וקליטת חידושים בתחומי המינהל, הגברת היעילות )ה(

 ;האחרים
 .במשרדים וביחידותיהם ח יחסים נאותים בעבודה והגברת רוח הצוות בקרב  העובדיםטיפו )ו(
 

51.112  
  הגדרות-סוגי הדרכה 

 :פירוש המונחים המשמשים בחלק זה הוא כלהלן
בכל זמן , הנעשית בכל מקום, בכל תחום ולכל עובד, כל פעולת למידה

 ;51.111 ובכל צורה והמכוונת להשיג את המטרות המפורטות בפסקה
 "הדרכה" -

ידי המעסיק כחיונית למילוי תפקידו של -הכשרה מקצועית המוגדרת על
כמתחייב מדרישת , )או תפקיד אותו מיועד העובד למלא(העובד 

 ;ר"פי הוראות התקשי-המשרה ובהתאם למסלול הקידום של העובד על

 "הכשרה" -

; ומנויות למי שמאומן בהן כברשיפור הרמה המקצועית והשלמת מי
השלמת , עדכון בתחומים ובנושאים שחלו בהם שינויים וחידושים

ידיעות והרחבתן בתחומים ובנושאים שיש בהם כדי להעלות את רמתו 
 ;כולל לימוד שפות זרות, המקצועית של העובד למילוי תפקידו

 "השתלמות" -

בין אם היא , וההתיכונית והשכלה גב, רכישת השכלה פורמלית יסודית
נדרשת או רצויה למילוי תפקידו של העובד ובין אם נועדה לתרום 

כולל לימוד השפה העברית , להעלאת הרמה הכללית של העובד
 ;כאשר זו נדרשת למילוי התפקיד, והערבית

 "השכלה כללית" -

ידי נציבות שירות המדינה -הנערכת על, פעולת הדרכה מכל סוג )א(
ם או בשיתוף פעולה עמם והמיועדות ידי המשרדי-או על

 ;לעובדים בשירות בלבד
פעולת הדרכה שהיא במסגרת תפקידיו של המשרד או בנושאי  )ב(

ובלבד  , אף אם היא מיועדת לעובדים מחוץ לשירות, עיסוקו
 .ידי נציבות שירות המדינה כהדרכה בשירות-שאושרה על

 "הדרכה בשירות" -

"הדרכה מחוץ לשירות" - ".דרכה בשירותה"פעולת הדרכה מכל סוג שאיננה 
 )24/שס(
 

51.113 
, העובדים הזמניים,  חלות על העובדים הקבועים53.1 ופרק משנה 52פרק , הוראות פרק זה )א(

פי חוזה מיוחד והעובדים הארעיים המועסקים מעל שנה אחת כאשר יש סבירות -העובדים על
 ; כי העסקתם תימשךגבוהה

51.111 - 51.113
  רשויות וסמכויות בתחום ההדרכה בשירות המדינה- 51פרק 

___________________________________________________________________________
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, במקרים מיוחדים וחריגים בהם מבקש המשרד לאשר לימודים לעובדים המועסקים פחות משנה )ב(
יש לפנות לקבלת אישור ועדת , או לעובדים שאופק השירות שלהם קצר משלוש שנים

 ;)51.24ראה סעיף (ההשתלמות המרכזית 
רשאי המשרד לאשר גם ,  שעות לימוד100שכוללות עד , ובדהכשרות החיוניות לתפקידו של הע )ג(

 .ללא צורך בוועדת ההשתלמות המרכזית, לעובדים המועסקים פחות משנה אחת
 )3/שע(

 
51.114 

או בהשתתפות /אין באישור השתתפות בפעולות הדרכה ולימודים מכל סוג שהוא ו, למען הסר ספק
כדי להוות התחייבות כלשהי מצד המדינה , בהתאם להוראות חלק זה, המשרד במימון הלימודים

 .להכרה באותם לימודים לצורכי שכר
 )29/שע(
 

  תפקידי נציבות שירות המדינה במערכת ההדרכה- 51.12
 

51.121 
 :תפקידי נציבות שירות המדינה בתחום ההדרכה הם

 ;קביעת מדיניות ההדרכה בשירות ומטרותיה )א(
 ;מתן הנחיות כלליות לתכנון ההדרכה וארגונה במשרדים )ב(
 בעיסוקים המצויים בכל המשרדים או במשרדים  ,שנתיות ושנתיות-ות הדרכה רבהכנת תכני )ג(

 ;רבים
 ;מתן הנחיות לקביעת תכניות הדרכה במשרדים )ד(
מתן הנחיות כלליות לתכנון תקציבי ההדרכה במשרדים ולהקצאת סכומים מתאימים בהתאם  )ה(

 ;לתכליות ההדרכה השונות
 ;תכניות ההדרכהפיקוח על ההדרכה במשרדים ובדיקת  )ו(
 ;פיתוח מסגרות ואמצעים לביצוע פעולות ההדרכה )ז(
 ;משרדיים-משרדיים או כלל -ארגון הדרכה כללית ומקצועית משותפת למשרדים בנושאים בין )ח(
עם מוסדות ועם גופים אחרים מחוץ לשירות לשם תכנון וביצוע של , קיום קשר עם בתי ספר )ט(

 ;פעולות הדרכה ופיקוח עליהן
 ;)שירותית -הכשרה קדם (תכנון וביצוע פעולות להכשרת מועמדים לשירות  )י(
 ;פרסום חומר מקצועי וספרות מקצועית בתחומי הדרכה שונים )יא(
 ;והערכת פעולות הדרכה, עריכת סקרים ומחקרים בנושאי הדרכה )יב(
 .בפרק זהלארץ בהתאם לסמכויות שנקבעו -אישור פעולות הדרכה לסוגיהן בארץ ובחוץ )יג(
 

  תפקידי המשרדים במערכת ההדרכה- 51.13
 

51.131 
 :תפקידי המשרדים בתחום ההדרכה הם

 ;קביעת יעדי הדרכה וצורכי ההדרכה של המשרד בכל היחידות )א(
המבוססות על צורכי ההדרכה של עובדי המשרד בכל , שנתיות ושנתיות-הכנת תכניות הדרכה רב )ב(

 ;המקצועות ובכל העיסוקים
 ;עיבוד תקציב להדרכה במסגרת התקציב השנתי של המשרד )ג(
ארגון פעולות הדרכה כלליות ואינדיווידואליות בהתאם להנחיות של נציבות שירות המדינה  )ד(

 ;בעיסוקים הדרושים
קיום קשר עם מוסדות וגופים מחוץ למשרד או מחוץ לשירות לשם ביצוע פעולות הדרכה  )ה(

 ;לעובדי המשרד
 .ח על פעולות הדרכה המאורגנות והנערכות ביחידות המשרד השונותפיקו )ו(
 

  עובדי שירותי הביטחון- 51.14
 

51.141 
בכפוף לנהלים , בשינויים ובהתאמות הנדרשים, ר יחולו בשירותי הביטחון" לתקשי5הוראות חלק 

אות פרק משנה הור. בתיאום עם נציבות שירות המדינה, שנקבעו בשירותי הביטחון בתחום ההדרכה
 . לא יחולו על עובדי שירותי הביטחון51.7

 )5/עא(
 

51.113 - 51.141
 מכויות בתחום ההדרכה בשירות המדינה רשויות וס- 51פרק 
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  ועדת ההשתלמות המרכזית- 51.2
 

 51.23 / הרכב הוועדה 51.22/  כללי 51.21
תפקידיה העיקריים של הוועדה המרכזית  

 סדרי עבודת הוועדה 51.24/ וסמכויותיה 
 המרכזית

 
  כללי- 51.21

 
51.211 

 .פועלת ליד נציבות שירות המדינה") הוועדה המרכזית "-להלן (ועדת ההשתלמות המרכזית 
 

  הרכב הוועדה- 51.22
 

51.221 
בכיר מנהל אגף  הוועדה ישמש ר "יוכ: ר"חברים כולל היוהוועדה המרכזית תכלול לפחות ארבעה 

  .מנה נציב שירות המדינההאחרים יה  הוועדחבריאת ; ורווחה השכלה ,הדרכה
 

51.222 
 . ר ועוד שני חברים לפחות"מנין חוקי לישיבות הוועדה המרכזית הוא היו

 
 

51.223 
חה או מומחים מקצועיים כדי לברר שאלות ר הוועדה המרכזית רשאי להזמין לישיבות הוועדה מומ"יו

ר הוועדה המרכזית להזמין "רשאי יו, כמו כן. מקצועיות הקשורות בהשתלמות הנדונה באותן ישיבות
 . ישתתפו בישיבות בדעה מייעצת בלבדנציגים חיצוניים אלה.  נציג או נציגים מהמשרד הנוגע בדבר

 
51.224 

במקרה של שוויון בקולות תכריע דעת  . יס הצבעה של  רובהחלטות הוועדה המרכזית יתקבלו על בס
 .ר"היו

 
51.225 
לנציב שירות ,  במשרד באמצעות האחראי על ההדרכה ערר להגישניתן המרכזית העדווה תעל החלט

 מיום ההודעה על , יום14 תוך וזאת, )שלא היה חבר בוועדה המרכזית(המדינה או למי שהוסמך על ידו 
 , ההחלטה

 
  תפקידיה העיקריים של הוועדה המרכזית וסמכויותיה- 51.23

 
51.231 

 :תדון ותחליט בנושאים הבאיםוועדה המרכזית ה
 פעולות הדרכה בחוץ לארץ )א(

השתתפותם של עובד או של קבוצת עובדים בפעולת הדרכה או בפרויקט בארץ  אישור  .1
כשהסמכות (, ארץל-או בחוץ) כשהסמכות לכך אינה נתונה בידי האחראי להדרכה במשרד(

 ;)לכך אינה נתונה בידי המנהל הכללי של המשרד או מנהל יחידת הסמך
לארץ ולקבוע את  - יום בחוץ30שתתפות בפעולת הדרכה לתקופה העולה על אישור ה .2

 :לרבות, התנאים הארגוניים והכספיים לכך
בחלקה או חופשה ללא משכורת  , במלואה, )משכורת קובעת(תשלום משכורתו  )א

עדרות במשכורת לצורך יכל אלה לאחר ניצול יתרת ימי הה; ההשתלמותבתקופת 
 ;אם עומדים כאלה, 51.7בהתאם לפרק משנה , השתלמות העומדים לרשות העובד

 ;לימודה אישור מענק שכר )ב
 ;ל בכלל" תשלום קצובת אשאיבחלקה או , ל במלואה"אשאישור תשלום קצובת  )ג
 .ההוצאות נסיעה וכדומ )ד

תהיה מוסמכת להורות על תשלום  , ל"תשלום משכורת כנהמרכזית אישרה הוועדה היה ו .3
 ; לארץ-המשכורת בארץ או העברתה לחוץ

51.211 - 51.231
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שכרו בתקופת ההשתלמות יהיה , או בחוזה משכורת כולל , עובד המועסק בחוזה בכירים .4
 עוב ד  פי הסכמים הקיבוציים החלים על-והתוספות הקבועות לשכר על, על בסיס השכר

 ;הצמודה לדרגתו) המשכורת הקובעת(בדירוגו ובדרגתו 
 לפי פרק  (מכוח הסכם שכר  , המרכזית השתלמות במשכורת לעובדהעדווהאישרה  .5

זכאי העובד לתשלום משכורת בעד ימי ההשתלמות כמשכורת לה היה זכאי , )51.7משנה 
 ;)53.123, )ג(51.721 אותראה פסק(אילו נקרא לשירות מילואים 

מוסמך לאשר השתתפות , לפי העניין, ל המשרד או מנהל יחידת סמך"מנכ -בעניין זה  .6
 פי האמור- י ום על30לארץ לתקופה של עד -עובד משרדו או יחידתו להשתלמות בחוץ

ידי  - סכום כפי שיקבע עלל לא תעלה על"שעלות ההשתלמות הנובתנאי , 53.1 משנה פרקב
מס , לא כולל כרטיס טיסה, )סכום זה יתעדכן מעת לעת (לכל התקופההוועדה המרכזית 

פי החלק היחסי של -החישוב ייעשה על,  יום30-עבור השתלמות קצרה מ. נמל וביטוח
 ;ל בהתאמה"הסכום הנ

 ;51.761 ראה פסקה -השתלמות של העובד לארץ על חשבון קרן ה-ימי השתלמות בחוץ .7
 השתתפותם של עובד או של קבוצת עובדים במשלחות של יותר משלושה עובדים אישור .8

 .לארץ-המשרד או יחידת הסמך להשתלמות בחוץ, ידי נציבות שירות המדינה-היזומות על
  "הכשרה"פעולות הדרכה מסוג  )ב(

היעדרות העובד משך  משך ההכשרה ווהיותחליט לגבי מקרים בהם  הוועדה המרכזית תדון 
 ;)ג(51.353  ראה פסקה -  חודש12-ארוכה מהתקופה ל

  "השתלמות"פעולות הדרכה מסוג  )ג(
  ברציפות ארוך משלושה חודשיםהוועדה המרכזית תדון ותחליט במקרים בהם משך ההשתלמות

 ;)ג(51.361 ראה פסקה - )היעדרות מלאה או חלקית(
 ;)ה(51.361 ראה פסקה - שיעורים פרטיים ללימודי שפות זרות )ד(
  לימודים אקדמיים-רכישת השכלה כללית  )ה(

אישור לימודים אקדמיים לעובדים המועסקים פחות משנה בשירות המדינה או לעובדים  .1
, 51.113ראה פסקאות , ה לתקופה קצובה של עד שלוש שניםאשר נקלטו לשירות המדינ

 ;)א.1)ה(51.371
 ;)ב.5) ה(51.371 ראה פסקה -לימודים לתואר שלישי  .2
 ;) ו51.371 ראה פסקה -לימודי תואר ראשון במשפטים והתמחות  .3
 ראה - יום 30לארץ העולה על -לימודיים אקדמיים בארץ הכוללים תקופת לימודים בחוץ .4

 ;)יז(51.371פסקה 
 ;)ז(51.371 ראה פסקה -לימודי אקדמיים לעובדים בכירים ועובדים במשרות אמון  .5
 ).2) א9)ה(51.371   ראה פסקה -עובד במשרה חלקית  .6

 )52.14סעיף (התחייבות לשרת בתום ההדרכה  )ו(
 ;52.148ראה פסקה  - זה סעיף מהוראות החורגים והסדרים כללים .1
 .52.155 ראה פסקה -שחרור עובד שפרש מן השירות מהתחייבותו  .2

 ;51.62 ראה סעיף -הדרכה מחוץ לשירות בעזרת מקורות אחרים  )ז(
 ).ו(51.36 ראה סעיף -השתלמות על חשבון חברות עסקיות  )ח(
 

  סדרי עבודת הוועדה המרכזית- 51.24
 

51.241 
  להלן נוהל הגשת הבקשות

 כללי )א(
שתוגשנה לא פחות משלושים יום לפני מועד התחלת הוועדה המרכזית תדון בבקשות  .1

במקרים יוצאים מן הכלל יינתן הסבר לאיחור במכתב חתום בידי האחראי . פעולת ההדרכה
 ;במשרד

מתו או זבי, הדורשת את אישור הוועדה המרכזיתעובד המעונין להשתתף בפעולת הדרכה  .2
 ;)2635מדף (בקשה של מועמד להשתלמות הימלא את טופס , מת המשרדזבי

  בנציבות שירותהשכלה ורווחה, אגף בכיר הדרכהאל יועבר הטופס על כל עותקיו  .3
 ;משרדבבאמצעות האחראי להדרכה , המדינה

51.231 - 51.241
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י נעשו   המרכזית ויוודא כההאחראי להדרכה במשרד יחתום על כל בקשה המועברת לוועד .4

 ;  וכי קיים כיסוי תקציבי לפעולה כל הסידורים להיעדרות העובד מן העבודה
הוועדה המרכזית לא תדון בבקשה שלא צורפה לה המלצה מאת האחראי להדרכ ה   .5

 .במשרד
  מסמכים הכרחיים במצורף לכל בקשה )ב(

 :לצרף כדלקמן  חובה המרכזיתהבקשה המועברת לוועדכל ל
 והרלוונטיות שלה לעבודת  חשיבותה,ל מהות ההדרכהעמנומק ומפורט מכתב הסבר  .1

 ;או המשרד בו הוא מועסק/העובד ו
היעדרות , מלגת לימודים( מה למעשה המשרד מבקש עבור העובד -תיאור מהות הבקשה  .2

 ;)ניצול ימים הסכמיים וכדומה, ל"אש, החזר נסיעות, בשכר לצורך לימודים או מבחנים
 ; המבוקשתשל ההשתלמותדרכי מימונה פירוט  .3
 ;תיאור תפקיד מפורט של העובד .4
 .או המנהל הכללי לפי העניין/המלצת האחראי ו .5

 לארץ-להשתלמות בחוץות בקשמסמכים נוספים שיצורפו ל )ג(
 ;לארץ-חוץאישור נסיעה ל) 2495מדף (יש לצרף טופס  .1
יצורף אישור חשב המשרד כי ההוצאה כלולה , בהוצאה כספיתהשתלמות הכרוכה  .2

 ; של המשרדבתקציב המאושר 
,  על ידי גורמים החיצוניים לשירות המדינה) כולה או חלקה(השתלמות המבוקשת ממומנת  .3

יש לצרף חוות דעת מהלשכה המשפטית של המשרד כי לא קיים  ניגוד עניינים בי ן  
 ;המשרד/המממנים את ההשתלמות לבין העובד

 ;קשת לתוכנית הלימודים המבואישורים ממוסדות הלימוד על קבלת המועמד .4
 ;לימודיםתאריכי ההתחלה והסיום של ההכוללת לימודים התכנית פירוט  .5
,  בתום השתלמותו , חייב להגיש, עובד היוצא להשתלמות לפי החלטת ועדת ההשתלמות .6

ח ייערך בהתאם "הדו. ח בכתב להנהלת משרדו ולוועדת ההשתלמות המרכזית"דו
חל גם על עובד שאושרה לו  , האמור לעיל .השכלה ורווחה, אגף בכיר הדרכהלהנחיות 

 .היעדרות בשכר בלבד
  מסמכים נוספים )ד(

ר הוועדה המרכזית ינחה את המשרדים לגבי מסמכים נוספים הנדרשים במקרים מיוחדים "יו
 .לארץ וכדומה-השתלמות רופאים  בחוץ, לימודי תואר שלישי: כמו

 
51.242 

 שיקולי הוועדה
 : המרכזית את השיקולים הבאיםתשקול הוועדה, בדיוניה לגבי בקשות כאמור

חיוניות ההדרכה ומידת החשיבות ברכישתן או בהשלמתן של הידיעות שאותה הדרכה נועדה  )א(
 ;להקנות למילוי תפקידיו של העובד

או הפגיעה שתיגרם לשירות אם לא תאושר ההשתתפות , התועלת שהשירות יפיק מההדרכה )ב(
 ;בהדרכה

 ;תתעוררנה בקשר לכך במשרד או ביחידההבעיות ש, במקרה של פעולת הדרכה ממושכת )ג(
 בהיעדר קיומם של מוסדות מתאימים -לארץ -במקרה של פעולת הדרכה מכל סוג שהוא בחוץ )ד(

 ;לרכישתן או להשלמתן של אותן ידיעות, בארץ
 ;ואף אישיים של העובד, ארגוניים, שיקולים תקציביים )ה(
,  ה תוכל להתממשהערכת הסיכוי שההתחייבות לשרת לאחר השתתפות בפעולת ההדרכ )ו(

 .בהתחשב בכל הנסיבות
 )6/עב(
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,  רשויות ההדרכה המשרדיות וסמכויותיהן בפעולת הכשרה- 51.3
 השתלמות או השכלה כללית

 
/ ועדת הדרכה משרדית  51.32/  כללי 51.31
 51.34/  האחראי להדרכה במשרד 51.33

 51.35/ הממונה על ההדרכה במשרד 
השתתפות עובד בפעולת הדרכה מסוג 

 השתתפות עובד בפעולת 51.36/ '' הכשרה''
 השתתפות 51.37/ '' השתלמות''הדרכה מסוג 

 ''השכלה כללית''עובד בפעולת הדרכה מסוג 
 

  כללי- 51.31
 

51.311 
 :רשויות ההדרכה המשרדיות הן

 ;ועדת ההדרכה המשרדית )א(
 ;האחראי להדרכה )ב(
 .הממונה על ההדרכה )ג(
 

  ועדת הדרכה משרדית- 51.32
 

51.321 
שליחידת סמך במשרדו  להחליט המנהל הכללי רשאי.  ועדת הדרכה משרדיתםוקתבכל משרד  )א(

 ;תהיה ועדת הדרכה משרדית מיוחדת
את שאר החברים  ). 51.33ראה סעיף (ה משרדית הוא האחראי להדרכה יושב ראש ועדת הדרכ )ב(

  ;ממנה המנהל הכללי
חשב  , מנהל היחידה למשאבי אנוש או נציגו, בין חברי הוועדה יהיו הממונה על ההדרכה במשרד )ג(

 ;  ראש לא יעלה על שישה-מספר חברי הוועדה כולל היושב. המשרד או נציגו
, במקרים של שוויון קולות בוועדה. ה תקבל את החלטותיה לפי רוב המשתתפים בוועדההוועד )ד(

עמדת יושב ראש הוועדה תכריע בנושאים הקשורים לתחום . תכריע דעתו של היושב ראש
 .עמדת חשב המשרד או נציגו תכריע בנושאים תקציביים. משאבי אנוש

 
51.322 

 :תפקידיה של ועדת ההדרכה המשרדית הם
וקביעת מדיניות המשרד להדרכתם יחידת הסמך /משרדבהתאם ליעדי היעת יעדי ההדרכה קב )א(

 ;של העובדיםההכשרתי וההשכלתי ולקידומם 
 ;שנתית ותכניות ההדרכה השנתיות-הרב ,אישור תכניות ההדרכה המשרדית )ב(
 ;תקציב ההדרכה במסגרת התקציב הכללי של המשרדהמלצה לקביעת  )ג(
 ; ההדרכה והערכת ההדרכה במשרדדין וחשבון על פעולותהכנת  )ד(
 ;תיאום מגמות ההדרכה בין יחידות המשרד וקביעת צרכים ועדיפויות )ה(
  .קביעת קריטריונים וסדרי עדיפויות להשתתפות עובדים בפעולות הדרכה )ו(
 

51.323 
 מעבי רה ו, מספר שנים ועדת הדרכה מכינה תכנית מקיפה של השתלמות עובדי המשרד לתקופה של

 . המדינה בנציבות שירות ורווחה השכלה,הדרכהאגף בכיר יות ההדרכה לעותק של תוכנ
 

  האחראי להדרכה במשרד- 51.33
 

51.331 
מנהל יחידת  סגן , אחראי להדרכה במשרדהוא המנהל כללי בכיר למינהל ומשאבי אנוש   סגן )א(

 ;ת הסמךהוא האחראי להדרכה ביחידלמינהל ומשאבי אנוש סמך 
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האחראי להדרכה רשאי לקבוע ועדת משנה להדרכה בראשותו או בראשות הממונה על ההדרכה   )ב(

להשתתפות בפעולות הדרכה או לקבלת ) בכולן או בחלקן(אשר תדון פרטנית בבקשות העובדים 
תדחה אותן או , ה תאשר באופן מלא או חלקי את הבקשותהוועד. מענקי השתלמות שכר לימוד

 ;תקבע תנאים למימושן
הוועדה תנהל . החלטות הוועדה יעשו בהתאם לקריטריונים שקבעה ועדת ההדרכה המשרדית )ג(

החלטות הוועדה יובאו לידיעת העובדים הנוגעים . פרוטוקול לגבי החלטותיה אשר ינומקו בכתב
 .בדבר באמצעות הממונה הישיר

 
51.332 

לאשר    ובמסגרת זו הוא מוסמך,האחראי להדרכה ממונה על כל נושא ההדרכה במשרד )א(
 הן במסגרת ,השתתפותו של עובד המשרד או של קבוצת עובדים באיזו פעולת הדרכה שהיא

 ;המשרד והן מחוץ למשרד בכפיפות להוראות פרק זה
הל הנהוגים בהתאם  ביצוע פעולות הדרכה במשרד ייעשה אגב התחשבות בסדרי קבלת ק )ב(

 ;61.11 סעיףלהוראת 
ויינתן  ,  המדינה יחליט על כך המנהל הכללי של המשרד באישור נציבות שירות, במקרים חריגים )ג(

 .לכך פרסום נאות לציבור
 

51.333 
 :תפקידי האחראי להדרכה הם

והיעדים נציבות שירות המדינה פי ההנחיות הכלליות של -להכין תכניות הדרכה ולבצע אותן על )א(
 ;)ה(51.322 פסקה , החלטות ועדת ההדרכה המשרדיתפי -לוע, בכל משרדהמרכזיים שיקבעו 

, לעבד את תקציב ההדרכה במסגרת התקציב השנתי ולחלק אותו בין היחידות והפעולות השונות )ב(
 ;)ה(51.231בהתאם להנחיות שניתנו לפי פסקה 

, ר" להוראות התקשיכפוףב; לשאת באחריות כוללת לתכנון ולארגון של ההדרכה במשרד )ג(
 ; שקבעה ועדת ההדרכה המשרדיתיעדיםובהתאם ל ורווחה השכלה ,הדרכהאגף בכיר להנחיות 

 ;לתכנן פעולות הדרכה לפיתוחם ולקידומם של העובדים )ד(
 ;)או יחידת הסמך(לאשר את תכניות ההדרכה ואת פעולות ההדרכה המפורטות במסגרת המשרד  )ה(
 ;)או יחידת הסמך(לתאם את פעולות ההדרכה בין יחידות המשרד  )ו(
רסים שבנציבות שירות המדינה את תכניות הקוהשכלה ורווחה , אגף בכיר הדרכהלהמציא ל )ז(

 ;ופעולות הדרכה אחרות
 .לארץ ולהעבירן לוועדת ההשתלמות המרכזית-לרכז את כל הבקשות להשתלמויות בחוץ )ח(
 

  הממונה על ההדרכה במשרד- 51.34
 

51.341 
ממונה על "ושתוארו יהיה  כפוף לאחראי, בכל משרד ימונה עוזר ראשי לענייני הדרכה אשר יהיה

 ".ההדרכה
 

51.342 
 :נה על ההדרכה הםתפקידי הממו

 ;בדיקת צורכי ההדרכה של המשרד בשיתוף ובתיאום עם מנהלי היחידות במשרד )א(
 ;פי הקווים המנחים הכלליים במשרד-תכנון מפורט של פעולות ההדרכה על )ב(
יבות שירות המדינה ותיאום הפעולות  השכלה ורווחה בנצ, אגף בכיר הדרכהקיום קשר עם  )ג(

 ; מופקדת יחידת ההדרכה המרכזיתםשעליה, םמשרדיי-משרדיים וכלל-בנושאים בין
התקשרות עם מרצים ומדריכים והכנת , קביעת תכניות לימודים, הכנת תכניות הדרכה מפורטות )ד(

 ;עזרי הדרכה וכדומה, חומר הדרכה
 ;קביעת הסידורים הארגוניים והפיסיים לביצוע פעולות ההדרכה השונות )ה(
נוגע לארגון ולביצוע של פעולות ההדרכה  קיום קשר עם מוסדות וגופים מחוץ למשרד בכל ה )ו(

 ;במשרד
ופעולות הדרכה ) כנסים וכיוצא באלה, ימי עיון, סמינרים, קורסים(ארגון פעולות הדרכה כלליות  )ז(

 ;אינדיווידואליות
השכלה , אגף בכיר הדרכההכנת דינים וחשבונות על פעולות ההדרכה במשרד והעברתם ל )ח(

 ; בנציבות שירות המדינה בהתאם להנחיות ורווחה
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בכל  או נציבות שירות המדינהבמסגרת הפעולות של , הצעת מועמדים להדרכה בכל התחומים )ט(
 ;מסגרת אחרת

 ;השתתפות בהכנת תקציב ההדרכה )י(
 ;הכנת תכנית הדרכה שנתית במשרד על כל יחידותיו )יא(
,  אישור הוצאות כספיות למטרות הדרכה במסגרת התקציב המאושר ואישור תשלום למרצים )יב(

 ;החשב הכללי ו נציבות שירות המדינה להוראות ולתעריפים שקבעוכפוףב, למדריכים וכדומה
ומתן חוות דעת על שיטות , תכלליות ואינדיווידואליו, פיקוח על פעולות רצופות של ההדרכה )יג(

 .ההדרכה לשם שיפורן
 

51.343 
 51.371- ו51.361, 51.353, 51.351אחראי להדרכה מוסמך לאצול את הסמכויות המפורטות בפסקאות 

 בנציבו ת  השכלה ורווחה, הדרכה למנהל אגף בכיר הודעה על כך תימסר, שרדלממונה על ההדרכה במ
 .שירות המדינה

 
 ''הכשרה'' השתתפות עובד בפעולת הדרכה מסוג - 51.35

 
51.351 

לפי פסקה " (הכשרה"ות עובד בפעולת הדרכה מסוג האחראי להדרכה מוסמך לאשר השתתפ )א(
51.112(; 

רשאי האחראי לאשר השתתפות עובד בה רק לאחר  ,  הייתה ההכשרה מבוצעת מחוץ לשירות )ב(
 או לאחר שקבעה נציבות שירות המדינה את התנאים ,שקבע את התנאים לשיתופו של העובד

 .והודיעה על כך למשרדים, ולות המוסד הנדון לצורכי הכשרהלשיתופם של עובדי המדינה בפע
 

51.352 
יבקש המשרד את חוות , "השתלמות"או " הכשרה"התעוררו חילוקי דעות אם פעולת הדרכה היא מסוג 

 . המדינהבנציבות שירות ורווחה השכלה ,הדרכהאגף בכיר דעתו של 
 

51.353 
רשאי הוא , "הכשרה" החליט האחראי להדרכה על השתתפותו של עובד בפעולת הדרכה מסוג )א(

,  בארגון ובביצוע של הפעולה, ישא בכל הוצאות הכספיות הקשורות בתכנוןילקבוע שהמשרד 
, או מחוץ לשעות העבודה, דהבשעות העבו, וכן רשאי הוא לאשר היעדרות מן העבודה בתשלום

,  ושאר תנאיה, מיקומה, המשכה, הכל בהתאם לתנאים שנקבעו לצורך קיום הפעולה הנדונה
בין , בין לימים שלמים או לחלקי ימים, ובלבד שהתקופה שבה נעדר העובד מן העבודה בתשלום

 ; חודשים מיום תחילתה12תסתיים תוך , ברציפות ובין בכמה המשכים
בקשר  )  כולן או מקצתן(העובד כה רשאי לקבוע שהמשרד ישתתף בהוצאות האחראי להדר )ב(

בבואו להחליט על היעדרות מלאה או  .נוסף על משכורתו" הכשרה"מסוג , לפעולת ההדרכה
 :חלקית ועל השתתפות כספית מלאה או חלקית יתחשב האחראי להדרכה בשיקולים הבאים

 ;בדחיוניות ההכשרה לשיפור מילוי תפקידיו של העו .1
או הפגיעה שתיגרם למשרד אם לא תאושר , התועלת שהמשרד יפיק מפעולת ההדרכה .2

 ;ההשתתפות של העובד
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 ;כספיים וכיוצא באלה, שיקולים של קידום העובד וכן שיקולים ארגוניים .3
, הערכת הסיכוי שההתחייבות לשרת לאחר השתתפות בפעולות הדרכה תוכל להתממש .4

 .בהתחשב בכל הנסיבות
 יפנה האחראי להדרכ ה  , חודש12-תקופה ארוכה מלך ההכשרה והיעדרות העובד היה מש )ג(

 ;לוועדת ההשתלמות המרכזית
יביא האחראי את העניין  , לכל תקופה שהיא, לארץ-בחוץ" הכשרה"יתה ההדרכה מסוג יה )ד(

 ).51.24ראה סעיף (לאישור ועדת ההשתלמות המרכזית 
 

 ''השתלמות''בד בפעולת הדרכה מסוג  השתתפות עו- 51.36
 

51.361 
לפי  ( "השתלמות"האחראי להדרכה מוסמך לאשר השתתפות עובד בפעולת הדרכה מסוג  )א(

 ;)51.112הוראות פסקה 
כולן או (רשאי הוא לקבוע שהמשרד יישא בהוצאות הכספיות , החליט האחראי להדרכה כך )ב(

, בארגון ובביצוע של הפעולה וכן לאשר היעדרות מן העבודה בתשלום, הקשורות בתכנון) חלקן
 :פי הכללים הבאים-על, כולה או מקצתה

תאושר היעדרות מ ן   ,הייתה ההשתלמות חיונית למילוי תפקידי העובד או לשם קידומו .1
 העבודה במשכורת של לא יותר משלושה חודשים וכן יאושר מענק השתלמות בשיעור של

 ;ימוד משכר הל75% עד
תאושר , הייתה ההשתלמות רצויה ועשויה להשפיע בצורה חיובית על פיתוחו של העובד .2

היעדרות חלקית מן העבודה במשכורת ובלבד שתקופת ההשתלמות בכללה תתחי ל  
 ;ותסתיים תוך תקופה של שלושה חודשים

 יהיה על העובד להחזיר את זמן ההיעדרות , ל"אישר האחראי להדרכה היעדרות חלקית כנ .3
כפי שיקבע האחראי להדרכה  , או לזקוף את יתרת ההיעדרות לחשבון חופשת מנוחה

בהסכמתו של העובד ובכפיפות להוראות החוק בדבר שעות נוספות ובדבר חופש ת  
 ;מנוחה

 עלות רשאי הוא לאשר גם השתתפות ב, ל"אישר האחראי להדרכה היעדרות חלקית כנ .4
 .כלל ההוצאותמההשתלמות עד כדי מחצית 

יפנה האחראי ) היעדרות מלאה או חלקית( משך ההשתלמות ארוך משלושה חודשים היה )ג(
 ;)51.24ראה סעיף (להדרכה לוועדת ההשתלמות המרכזית בצירוף פירוט המלצותיו 

 ;51.249-ו)  ב(51.242ראה פסקאות ,  לארץ-לעניין השתלמות בחוץ )ד(
 :שיעורים פרטיים ללימודי שפות זרות )ה(

 מורה -" אחד על אחד("כעיקרון אין לאשר לימודי שפה זרה באמצעות מורים פרטיים  .1
 ; )אחד המלמד עובד אחד

במקרים חריגים ומיוחדים כשמדובר בעובד שלימודים באמצעות שיעורים , יחד עם זאת .2
,  בה לימודית קבוצתית אחרת ללימודים אלו פרטיים חיוניים לצורך תפקידו ואין אלטרנטי

בכפוף לשני , רשאי המשרד לאשר לימודים באמצעות שיעורים פרטיים באופן חד פעמי
 :התנאים המצטברים הבאים

3. 
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 ; שעות50מסגרת הלימודים אינה עולה על  )א
ידי אגף -עלות הלימודים אינה עולה על סכום כפי שיקבע החשב הכללי ויפורסם על )ב

 .ה והשכלה בנציבות שירות המדינהבכיר הדרכ
שיעורים פרטיים בשיעור הגבוה באח ד  , במקרים בהם מבקש המשרד לאשר לעובד

ל המשרד או מנהל יחידת  "בהמלצת מנכ, ל יש להפנות בקשה מנומקת"מהנסמנים הנ
הנחיה זו חלה על כל עובדי . לוועדת ההשתלמות המרכזית בנציבות שירות המדינה, הסמך

 .למעט עובדי משרד החוץ, ה בכל רמות המשרדשירות המדינ
 )14/עא (

 השתלמות על חשבון חברות עסקיות )ו(
 הוא רשאי  ואין, המדינה בלבדמאוצר מקבל משכורת ותשלומים אחרים המגיעים לו עובד .1

 הדבר מותר לפי הוראות אם אלא , עמה טובת הנאה מאדםרלקבל בעד עבודתו או בקש
 של עובדי המדינ ה  השתלמותם את רבכדי להסדי). 42.7ראה פרק משנה  (ר"התקשי

 :במימון גופים עסקיים נקבעו ההסדרים המפורטים להלן
, עסקייםלארץ שהמימון לה בא מגופים -השתתפות בהשתלמות בארץ או בחוץ )א

 הפועלת לפי  ")הוועדה המרכזית "-להלן  (טעונה אישור ועדת ההשתלמות המרכזית
 ;51.24 סעיף הוראות 

 היוגשו בכתב לוועד, ידי גופים עסקיים-בקשות לאישור השתתפות בהשתלמות על )ב
יציאה  שמות המועמדים ל: ידי הנהלת המשרד או היחידה ויפורטו בהן-המרכזית על
הגורם המממן וסעיף התקציב , משך הזמן, מקומה, מטרת ההשתלמות, להשתלמות

לבקשה יצורפו חוות דעת היועץ המשפטי של המשרד . ממנו ישולמו הכספים
 ;ופרטי תכנית ההשתלמות המוצעת, הזמנת הגוף העסקי, המבקש

אין להיענות להצעה להשתתף בהשתלמות ואין להשתתף בהשתלמות על חשבון  )ג
בתקופה בה מתנהל משא ומתן עם הגוף העסקי לרכישת ציוד או , ופים עסקייםג

 ;שירותים וכל עוד לא הושלמה העסקה סופית ובאורח מחייב
אם מדובר בהשתלמות , ניתן לאשר השתתפות בהשתלמות על חשבון גופים עסקיים )ד

של ממש ובנושא קונקרטי הנעשית מכוח התחייבות שקיבל על עצמו הגוף העסקי  
ובלבד שההשתלמות מתקיימת במסגרת קורסים , הסכם לרכישת ציוד או שירותיםב

ידי אותו גוף וההשתלמות נעשית במתקני הגוף -או במסגרות אחרות המתקיימות על
 ;העסקי ומשולבת בה עבודה מעשית

 אף אם לא  התחייב -ניתן לאשר השתתפות בהשתלמות על חשבון גופים עסקיים  )ה
 אם ההשתלמות מיועדת ללימוד טכניקות שימוש חדשות -לכך הגוף העסקי בהסכם 

 ;בציוד של אותו גוף המצוי בשירות במגמה לנצלו טוב יותר
 יעביר אותו גוף את המימון -אושרה השתתפות בהשתלמות על חשבון גוף עסקי  )ו

הסכומים יתוקצבו ; הכרוך בהשתלמות לחשב המשרד או היחידה הנוגעים בדבר
לגוף המממן לא תהא כל שותפות ; שרד או היחידהבסעיף מיוחד בתקציב המ

 ;בקביעת המשתלם
יקבל את כל התשלומים הכרוכים ביציאתו , עובד שאושרה השתתפותו בהשתלמות )ז

. להשתלמות ובשהייתו במקום ההשתלמות ממשרדו במסגרת התקציבית המיועדת
סקי בכל מקרה לא יהיה רשאי העובד לקבל תשלומים או הטבות כלשהן מן הגוף הע

 ).42.72 גם סעיף הרא(
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 ידי חברות עסקיות- מימון על-שיקולי הוועדה   .2

תבחן הוועדה המרכזית אם , בדיוניה לגבי בקשות להשתלמויות על חשבון חברות עסקיות
 :אין בהשתלמות משום פגיעה בטוהר המידות ותשקול את הנקודות הבאות

טות הרלוונטיות לחברה האם העובד מועסק בתפקיד ניהולי  הכולל קבלת החל )א
 ;העסקית המממנת את ההשתלמות

 ;תרומת ההשתלמות לשירות המדינה ולמשרד )ב
  ;מידת ההתאמה בין תפקידו של העובד לבין נושא ההשתלמות )ג
  ;קיומה של מסגרת תקציבית של החברה למימון ההשתלמות )ד
 ;התחייבויות חוזיות של החברה לקיום ההשתלמות )ה
אם , לארץ על חשבון גופים עסקיים-למות בחוץלא תאשר השתתפות עובד בהשת )ו

 .ניתן לקיימה בארץ
  חוות דעת נוספות .3

א ו  / והחשב הכלליגם את חוות דעת נציג , במידת הצורך,  יבקש המרכזיתר הוועדה"יו
 .היועץ המשפטי של נציבות שירות המדינה

 )6/עב(
 

 ''השכלה כללית'' השתתפות עובד בפעולת הדרכה מסוג - 51.37
 

51.371 
 כללי )א(

השכלה  " מוסמך לאשר השתתפות עובד בפעולת הדרכה מסוג "אחראי להדרכה"ה .1
שכר הלימוד והיעדרות בשכ ר   ישא בהוצאותיהמשרד  51.112כהגדרתה בפסקה , "יתכלל

במסגרת מערכת שעות לימוד המאושרת  לשם השתתפות בלימודים ובבחינות הנערכים
 :המפורטים להלןפי הכללים -על, לומד העובד ידי הגורם המוסמך של המוסד בו-על

, והיקפו לפי פרק משנה זה יהיו תלויים בשיקולים תקציבייםככלל אישור הלימודים  .2
ויישקל מחדש בכל שנת לימודים בהתאם לקריטריוני ם  , תפקודו וכדומה, תפקיד העובד

 . שנקבעו בכל משרד ולמגבלות התקציב
 השכלה תיכונית )ב(

 ): תעודת גמר תיכון(ת "כולל לימודי תג, השלמת השכלה תיכונית/רכישת .1
 רשאי המשרד לאשר מענק שכר לימוד  -ת "תג/ השכלה תיכוניתהשלמת/לצורך רכישת

 ימ י  4 שעות היעדרות בשבוע ועד 8½עד ,  מגובה שכר הלימוד90%בשיעור של עד 
 ).ליום הבחינה בלבד(היעדרות  בשנה לבחינות 

 השתתפות המשרד בלימודים לצורך השלמת תעודת בגרות .2
דת בגרות תהיה אך ורק השתתפות המשרד במימון לימודים לצורך השלמת תעו )א

 :לעובדים העומדים בתנאים המצטברים הבאים
 ; שנות וותק בשירות המדינה3לעובד לפחות  .1
 .לעובד נדרשים לצורך השלמת הבגרות לא יותר משלושה מקצועות לימוד .2
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 :המשרד רשאי לאשר לעובד העומד בדרישות שלעיל )ב

כ עד  "ובסה ( לכל אחד מהקורסים75%מענק שכר לימוד בשיעור של עד  .1
 ;)שלושה

 ;היעדרות בשכר ביום בו מתקיימת בחינת הבגרות .2
 .חשבון המשרד לצורך לימודים אלה-לא יאושרו שעות היעדרות על .3

  הכשרת הנדסאים וטכנאים מוסמכים )ג(
לעובדים אשר לימודים אלו יתרמו  ,לתואר הנדסאי או טכנאי מוסמך רכישה או השלמה ךלצור

 בשיעור שכר לימודמענק רשאי המשרד לאשר , תיאור תפקידםתרומה משמעותית לעיסוקם ול
 ימי  28-כ לא יותר מ"ובסה , שעות היעדרות בשבוע8½עד ,  מגובה שכר הלימוד90%של עד 

   . )ליום הבחינה בלבד( ימי היעדרות בשנה לבחינות 6עד לימוד בשנה ו
ימוד לצורך לימודים שבגינו ניתן לאשר מענק שכר ל, )בתכנית מלאה(משך הלימודים המרבי 

ולא יותר משנה לתואר , יהיה לא יותר משנתיים לתואר הנדסאי, לתואר הנדסאי או טכנאי מוסמך
 .טכנאי

 אקדמית-לימודים במכינה קדם )ד(
אקדמית תהיה רק לעובדים העומדים בתנאים  - השתתפות המשרד בלימודים במכינה קדם .1

 :המצטברים הבאים
 ;המדינה שנות וותק בשירות 5לעובד לפחות  )א
ידי המועצה להשכלה גבוהה  -הלימודים מתקיימים במוסד לימודים המוכר על )ב

 ;)אוניברסיטה  או מכללה(
 . משך הלימודים במכינה  אינו עולה על שנה )ג

מענק שכר לימוד בשיעור  : המשרד רשאי לאשר לעובד העומד בתנאים המצטברים שלעיל .2
 ימי 28- ולא יותר מ בשבוע שעות היעדרות8½ עד , מגובה שכר הלימוד75%של עד 

 .)ליום הבחינה בלבד( ימי היעדרות בשנה לבחינות 4 ועד לימוד בשנה 
 לימודים במוסדות להשכלה גבוהה לרכישת השכלה אקדמית )ה(

 כללי .1
אישור לימודים אקדמיים לעובדים המועסקים פחות משנה בשירות המדינה או  )א

מותנה  , עד שלוש שניםלעובדים אשר נקלטו לשירות המדינה לתקופה קצובה של 
 ;)51.24ראה סעיף ( המרכזית אישור ו עדת  ההשתלמ ותל המשרד ובקבלת "בהמלצת מנכ

, בכל משרד תיקבע רשימה משרדית המגדירה בהתאם לתחומי פעילותו של המשרד )ב
מהן מגמות הלימוד והמקצועות המועדפים אותם רואה המשרד כחיוניים ובעלי 

מגמות הלימוד המועדפות לכל . משית למילוי תפקידו של העובדתרומה מ
 השכלה ורווחה, אגף בכיר הדרכהידי -יחידת סמך יאושרו מראש על/משרד

 ;בנציבות שירות המדינה
דר והוא מהווה תחום עיסוק רוחבי בשירות  לעובדים שתחום עיסוקם מובחן ומוג )ג

רכש ולוגיסטיקה ניתן לאשר , כספים וחשבונות, משאבי אנוש: כגון, המדינה
 ;לימודים אקדמיים בתחום העיסוק

אישור הלימודים והיקפו יהיה  , יחד עם זאת. אישור לימודים יינתן לתואר, ככלל )ד
ויישקל מחדש בכל שנת , התפקודו וכדומ, תפקיד העובד, תלוי בשיקולים תקציביים

 ;לימודים בהתאם לקריטריונים שנקבעו בכל משרד ולמגבלות התקציב
 לימודים במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בישראל   ךשכר הלימוד השנתי לצור )ה

ידי -יהיה כפי שייקבע מעת לעת על, עצה להשכלה גבוההחוק המו בוכמשמעות
 ;"שכר הלימוד הבסיסי" להלן - המועצה להשכלה גבוהה

,  שמירה, דמי הרשמה:כגון( דמי בחינות והוצאות נלוות מסוג כלשהו אין לאשר )ו
 לרבות לימודי אנגלית לפטור שכרוכים ריבית פיגורים, קנסות, בריכה, ביטוח

 ;)כר לימודבתשלום נוסף מעבר לש
המשרד רשאי לאשר לצורך לימודים במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה בישראל  )ז

במגמות , כמשמעותן בחוק המועצה להשכלה גבוהה, או במכללות האקדמיות/ו
ידי המעסיק כחיוניות למילוי תפקידו של העובד ותורמות  -לימוד המוגדרות על

כאמור (צועית של העובד תרומה של ממש למילוי תפקידו ולהעלאת רמתו המק
מענק : שלישי ולימודי תעודה אקדמיים, שני, לתואר ראשון, )ג לעיל- ב1בנסמן 

 שעות 8½ עד ,  מגובה שכר הלימוד הבסיסי90%שכר לימוד בשיעור של עד 
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 ימי היעדרות בשנה 6ועד ,  ימי היעדרות בשנה28-ולא יותר מהיעדרות בשבוע 
 )21/סט(; )ליום הבחינה בלבד(לבחינות 

 .לבקשת הלימודים יצרף העובד את ציוניו בלימודים בשנה שקדמה להגשת הבקשה )ח
 לימודים לתואר ראשון .2

 x   3לתואר ראשון שכר הלימוד הבסיסי -המכסה המרבית למענק שכר לימוד   )א
 ;ידי המשרד- אחוז המענק שאושר על  xשנים

 ימי היעדרות לכל 84- לא יותר מ-המכסה המרבית של ימי ההיעדרות בשכר  )ב
 ;התואר

 ימי 18 עד -המכסה המרבית של ימי היעדרות בשכר לצורך השתתפות בבחינות  )ג
 ;לכל התואר) ליום הבחינה בלבד(היעדרות בשכר 

שבגינו ניתן לאשר מענק שכר לימוד כאמור ) בתכנית מלאה (משך הלימודים המרבי )ד
 ;לעיל יהיה לא יותר משלוש שנים

 שכר הלימוד באוניברסיטאות כולל בתוכו גם את עלות -לימודי אנגלית לתואר   )ה
אין לאשר מענק שכר לימוד או היעדרות בשכר , כן-על, קורס האנגלית ברמת הפטור

 ;לימוד הבסיסילצורך לימודי אנגלית מעבר לשכר ה
 לימודי תואר ראשון במשפטים והתמחות )ו

, לימודים מקבילים במשפטים/בקשות ללימודים לתואר ראשון במשפטים .1
שמאות מקרקעין ומקצועות אחרים בהם תחליט נציבות שירות המדינה כי 

יש להעביר לוועדת , הביקוש עולה על הצורך לעודד לימודים כאמור
 .רות המדינהההשתלמות המרכזית בנציבות שי

 ;על חשבון ימי היעדרות בשכר) 'סטאז(אין לאשר התמחות  .א
במשפטים במשרד בו מועסק עובד ) 'סטאז(אין לאשר התמחות  .ב

 ).21/סחראה הודעת נציבות שירות המדינה (המדינה בתפקיד אחר 
קריטריוני הסף להגשת בקשות לוועדת ההשתלמות המרכזית ללימודי תוא ר   .2

  :ראשון במשפטים הם
 שנים 5פי חוזה מיוחד בעלי ותק של -פי כתב מינוי או עובדים על-עובדים על

 ומעלה בדירוג המינהלי או 20שדרגת משרתם בתקן , לפחות בשירות המדינה
שלתפקידם יש זיקה חזקה וברורה , ת בדירוגים המקצועייםבדרגות מקבילו
ולימודי התואר הראשון במשפטים יתרמו תרומה ממשית , לתחום המשפט
 . לתחום עיסוקם

 לימודים לתואר שני .3
   xשנתיים  x שכר הלימוד הבסיסי לתואר שני-המכסה המרבית למענק שכר לימוד  )א

 ;ידי המשרד-אחוז המענק שאושר על
 ימי היעדרות בשכר לכל 56- לא יותר מ-ית של ימי ההיעדרות בשכר המכסה המרב )ב

 ;התואר
 ימי  12 עד -המכסה המרבית של ימי היעדרות בשכר לצורך השתתפות בבחינות )ג

 ;לכל התואר) ליום הבחינה בלבד(היעדרות 
יהיה לא , משך הלימודים המרבי שבגינו ניתן לאשר מענק שכר לימוד כאמור לעיל )ד

 ;יותר משנתיים
ידי  -אשר יאושרו מראש על, לגבי תוכניות לימודים מיוחדות וחריגות לתואר שני )ה

בהן משך הלימודים  ,  בנציבות שירות המדינההשכלה ורווחה, אגף בכיר הדרכה
 להתייחס למשך הלימודים כאל שתי שנות  סימסטרים ניתן5- ל3משתרע על בין 

ולאשר עד פעמיים שכר לימוד השנתי כמשמעו בחוק , לימוד אוניברסיטאיות
וכן לאשר ימי היעדרות בשכר בהתאמה  לתקופת , המועצה להשכלה גבוהה

 .הלימודים
  לימודי תעודה .4

 .ולא יותר משנתיים, משך  הלימודים  המרבי  יהיה בהתאם לתכנית הלימודים
ולימי היעדרות בשכר לצור ך  , למענק שכר לימוד, מכסה  המרבית ללימודי תעודהה

 .תהיה כמו ללימודי התואר השני, לימודים ומבחנים
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  לימודים לתואר שלישי .5
המשרד ר שאי  לאשר סיוע במימון ואיש ור  היעדרות ללימודי ם לתוא ר שלי שי אך  ור ק    )א

 ;דומם ותיאור  תפקידםפי מסלול קי-לעובדים אשר נ דרשים לתוא ר  ז ה על
בהם סבור ה משרד כי יש בל ימודי התואר ה שלישי של העו בד או בנושא   , במקרים מיוחדים )ב

עליו לפנות   ,   הדוקטורט בכדי לתר ום  תרומ ה משמעותית  למשרד א ו ל ש ירות  המדינה
הבקשה תהיה   .  בבקשה מיוחדת לוועדת  ההש תלמות המרכזי ת בנציבות שיר ות המדינה

 .י חידת הסמך/כל לי של המשרדידי המנהל ה-חתומה על
  כתיבת עבודת תזה לתואר שני או שלישי .6

המשרד רשאי לאשר ימי ההיעדרות בשכר לצורך כתיבת עבודת תזה לתואר שני וכתיבת 
,  )51.7ראה פרק משנה (ממכסת ימי ההשתלמות בשכר ) לתואר שלישי(עבודת דוקטורט 

 :פי התנאים הבאים-על
סג ן  מנהל כללי בכיר למינהל ומש אבי אנוש או ה ממונה על (יציג בפני המשרד העובד  )א

 ; את  נ ו שא העבודה  וא ת אישור   המוס ד האקדמי לנוש א התיזה) ההדרכה
העובד יתאם עם המשרד מראש את מספרם הכולל של ימי ההיעדרות בשכר בהם הוא    )ב

 ;מבקש להשתמש לצורך כתיבת  העבודה
 ימי השתלמות בשכר ולכ תיבת עבודת 30 ניתן לאשר עד  לכתיבת עבודת תזה לתואר  שני  )ג

 ;   יום60דוקטורט עד 
 ;אין לאשר יותר  מיום היעדרות אחד בשבוע לצורך כתיבת העבודה )ד
תואר שני (ההיעדרות תותנה בכך שהעובד הכותב את העבודה יזכה בפועל בתואר  )ה

 העבודה את לאחר כתיבת, העובד יציג בפני המשרד, קרי, )או שלישי על פי העניין
במידה והעובד לא יציג זכאות לתואר ינוכו הימים שאושרו . תעודת הזכאות לתואר

 .ממכסת ימי החופשה של העובד
 לימודים באוניברסיטה הפתוחה .7

המשרד רשאי לאשר לצורך לימודים אקדמיים לתואר ראשון ושני באוניברסיטה  )א
 למילוי תפקידו של ידי המעסיק כחיוניות-במגמות לימוד המוגדרות על, הפתוחה
ותורמות תרומה של ממש למילוי תפקידו ולהעלאת רמתו המקצועית , העובד
 :כדלקמן

 מגובה שכר הלימוד 75%  מענק שכר לימוד בשיעור של עד -לתואר ראשון  .1
החל מהקורס השמיני ניתן לאשר מענק שכר לימוד של עד . לכל קורס אקדמי

 כמו כן ניתן לאשר היעדרות  . מגובה שכר הלימוד לכל קורס אקדמי90%
בשכר לצורך הלימודים בשיעור של שעתיים עד שלוש שעות לכל מפגש 

 שעות 28-ולא יותר מ,  היעדרות בשבוע שעות8½ -אך לא יותר מ(, בקורס
ליום  (וכן יום היעדרות אחד לבחינה לכל קורס , )לימוד בסך הכל לכל קורס

 ;נה לכל התואר ימי בחי19-כ לא יותר מ"ובסה) הבחינה בלבד
ב מקרים (,   קורסים18המכסה המרבית למענק השתל מות לתוא ר  רא שון  היא עלות    .2

ובנוסף קורס  אחד , ) נקודות זכות לת ואר 108כ " נקודות  ו בסה6בהם מקנה כל קורס 
ניתן   ,  נקוד ות  זכות 6-במקרים בהם מספר  נקודות ה זכות   לקורס קטן מ. באנגלית

ובנוסף עלו ת קורס  אחד   ,    נקודות  זכ ות108-כ ל תואר  אחד לא  י ותר  מ"לאשר  בסה
 נקודות   6-השתת פות המשרד בעלות הקורסים ש מספר הנקודות בהן קטן מ. באנגלית

 ;  נקוד ו ת זכות 6זכות תהיה  באופן יחסי לעלות קורס בן 
פי תכנית הלימודים - המכסה המרבית למענק שכר לימוד תקבע על-לתואר ש ני   .3

ל קורס  אקדמי רשאי ה משרד לאשר  מענק שכר   לכ. ידי הגו רם המו סמך-המאושרת על 
כמו כ ן נית ן   .   מגובה שכר  הל ימוד לכל קורס  אקדמי90%לימוד  בשיעור  של עד  

לאשר היעדרו ת  בשכר לצו רך ה לימודים בשיעור של  שעתיים  עד שלוש  שעות  לכל  
 שעות   28-ולא יותר  מ,   היעדרות בשבוע שעות 8½ -אך לא יותר  מ(מפגש בקורס 

ליום הבחינה  (וכן  יום היעדרות אחד לבחינה לכל קורס , )לכל קורסלימוד בסך הכל 
 .וכל ז את  בהתאם לתוכני ת הלימודים)  בלבד

 )2/עד(
   -רסיטה הפתוחה מעבר מתכנית משולבת לתכנית רגילה באוניב )ב

לעובד העובר מתוכנית לימודים במוסד לימודי המשלב לימודים עם האוניברסיטה 
למידה בקורסים , קרי(הפתוחה לתוכנית לימודים רגילה באוניברסיטה הפתוחה 

כ לכל התואר לא יותר מהמכסה "ניתן לאשר בסה, )פרטניים תוך צבירת נקודות זכות
 . וניברסיטה הפתוחה כמצוין לעילהמרבית ללימודי תואר ראשון בא
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 "השכלה כללית"הוראות שונות הנוגעות ללימודי  .8

העובד רשאי ל פצל את שעות   ההיעדרות בשכ ר שא ושר ו ל ו  ל צורך לימודים ע ל פני מספר   )א
 ;ימים בשבוע

אישור מענק שכר לימוד לצור ך רכישת השכל ה אקדמית מותנה בהתחייבות העובד לשרת   )ב
 ; 52.142בהתאם   להוראות  פסקה בתום תקופת הלימודים 

כל ימי ההשת למות  -ימי ההיעדרות שיאושרו  לעובד לצורך לימודי ם אקדמיים ינוכו מסך )ג
  העורך הבחנה  בין לימודים 51.7בהתאם להסכ ם הקיבוצי ופרק משנה , המגיעים לעובד

 ;לעיל)  ג)ב1)ה( ראה נסמן  ( במגמות מועדפות ללימודים במגמות לא מועדפות 
 . איש ור  ש עות נוספות יהי ה בכפוף להנחיות המופיעות בפרק זה. ל"לא יאושר ו דמי  אש )ד

 הנחיות לגבי עובד במשרה חלקית ולימודים בתוכנית חלקית .9
 עובד במשרה חלקית )א

 והיעדרות בשכר לע ובד המועסק במשרה   שכר לימודאחראי רשאי  לאשר מענק ה .1
 ; יחסית לחלקיות משרתו, חלקית

והיעדרות בשכר בשיעור גבוה   שכר לימוד  מענק ,ל"חראי לאשר לעובד כנ מבקש הא .2
 וכן במקרים בהם מבקש האחראי לאשר  מענק ,יותר מחלקיות משרתו של העו בד

יפנה  במכתב מנומק לקבלת  ,  ל  לעובד המועסק בפחות מחצי משרה"והיעדרות כ נ
 . )51.24רא ה סעיף (החלטת ועדת ההשתלמות המר כזית 

 לימודים בתוכנית חלקית )ב
 יאושרו לו שעות היעדרות שבועיות וימי -עובד הלומד בתוכנית חלקית  .1

 ;בהתאם לחלקיות לימודיו, כאמור לעיל, היעדרות שנתיים לבחינות
יהיה עליו , נעדר עובד בהיקף העולה על מספר השעות שהוא זכאי להן .2

,  י הסדר שייקבע פ-על,  למשרד את שעות ההיעדרות העודפותשיבלה
  ובהתאם לצרכי 1951-א"התשי, שעות עבודה ומנוחהחוק בכפיפות להוראות 

 ;המשרד
ראה , 18 הקלות בשעות העבודה לעובדים לומדים שגילם למטה מגיל  על .3

 .31.132פסקה 
  ל"לימודים בשלוחות של מוסדות להשכלה גבוהה בחו )ו(

אין לאשר השתתפות בשכר לימוד ובימי היעדרות לצורך לימודים בשלוחות של מוסדות 
 ).19/סבראה הודעת נציבות שירות המדינה  (להשכלה גבוהה מחוץ לארץ 

  לימודי עובדים בכירים ועובדים במשרות אמון )ז(
 אולים "לים או בתפקידים המקבילים למנכ"אין לאשר לימודים לעובדים המכהנים כמנכ

 השתתפות .לים"בלשכות סגני שרים ובלשכות מנכ, עובדים במשרות אמון בלשכות שריםל
 42-44בדים במשרות שמתח הדרגות הצמוד להן לעו, פי האמור בפסקה זו-במימון לימודים על
שאינם ( ומעלה 43ר או בדרגות מקבילות בדירוגים האחרים ודרגת העובד "ומעלה בדירוג המח

 ל המשרד או מנהל יחידת הסמך ואישור ועדת"טעונה המלצת מנכ, )לים או מקביליהם"מנכ
 .ההשתלמות המרכזית

  ימודים בסמסטר קיץל )ח(
מהמכסה המרבית האמורה לעיל גם לצורך לימודים בסמסטר קיץ במיד ה  העובד רשאי לנצל חלק 

בכל מקרה אין לאשר בשנת לימודים אחת . ומתקיימים לימודים פרונטליים גם במהלך הקיץ
והן לעניין מענק שכר , כולל סימסטר קיץ יותר מהמכסה המרבית הן לעניין ימי ההיעדרות בשכר

 .הלימוד
  קדמייםימי בחינה במסגרת לימודים א )ט(

להבדיל מימי הכנה (ימי ההיעדרות לבחינות כמצוין לעיל מיועדים לימי הבחינה בלבד  .1
 ;)אותם אין לאשר, לבחינות

, או השלישי/במקרים בהם נדרש העובד לבחינת גמר מסכמת לקראת סיום התואר השני ו .2
ובד  ניתן לאשר יום אחד או יותר מתוך סך כל ימי ההיעדרות לבחינות בשנה המגיעים לע

 ;בהתאם לחלקיות לימודיו, כאמור לעיל
ללא תלות , )שעות עבודה 8½(אישור יום הבחינה לעובד מתייחס לאישור יום עבודה מלא  .3

העובד אינו חייב לנצל את , יחד עם זאת). צהרים או ערב, בוקר(בשעה בה נערך המבחן 
 בחלק  והוא רשאי להשתמש רק, לצורך המבחן) שעות עבודה 8½(מלוא יום המבחן 

 ;וביתרת השעות להשתמש לצורך מבחנים נוספים, משעות יום העבודה לצורך המבחן
שעות ההיעדרות לצורך בחינות כוללות בתוכן גם את זמן הנסיעה למקום הלימודים  .4

 . וחזרה
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  תארים אקדמיים" גרירת" )י(
או /ר ותארים אקדמיים לעובדים להם אושרה היעדרות בשכ" גרירת"פרקי הזמן המקסימליים ל

 :מענק שכר לימוד לצורך לימודים אקדמיים יהיו כדלקמן
פרק זמן המקסימלי לגרירת 

 התואר
פרק זמן המקסימלי 
 ר"לאישור בתקשי

 התואר

לא יותר מחמש שנות 
 לימוד

 מוסד -תואר ראשון  שלוש שנים
 מוכר להשכלה גבוהה

 לא מוגדר לא יותר משש שנות לימוד
 ) קורסים19עד (

 -תואר ראשון 
 אוניברסיטה פתוחה

לא יותר משלוש שנות 
 לימוד

 מוסד מוכר -תואר שני  שנתיים
 להשכלה גבוהה

לא יותר משלוש שנות 
 לימוד

 לא מוגדר
 

 –תואר שני 
 אוניברסיטה פתוחה
ניתן לאשר בכל שנת לימודים היעדרות בשכר ומענק שכר לימוד בשיעור , לעובד הגורר תואר

 . הוא לומד בכל שנת לימודיםיחסי לתוכנית הלימודים אותה
יותר מאשר המכסה המרבית , לכל לימודי התואר, אין לאשר לעובד הגורר תואר, בכל מקרה

אין חובה שהלימודים יערכו ברצף ובתנאי שלא יחרגו מפרק הזמן המקסימלי . האמורה לעיל
 .לגרירת התואר

 עובדים המבקשים ללמוד שני תארים בזה אחר זה )יא(
ומבקשים להמשיך את , וע מהמדינה לתואר ראשון או תואר שניעובדים שקיבלו סי .1

לא יקבלו סיוע או אישור ללימודים כאמור  , )שני או שלישי(לימודיהם לתואר נוסף 
אלא אם עברו שנתיים בין גמר לימודי התואר הראשון או , בהנחיות המופיעות במסמך זה

 ;)יהשני או השליש(השני לבין תחילת הלימודים לתואר הנוסף 
 או היעדרות בשכר ליותר משנת לימודים אחת לתואר /הכוונה למלגת לימודים ו" סיוע"ב .2

רשאי המשרד לאשר , לעובדים אשר קיבלו סיוע לשנת לימודים אחת או פחות. הראשון
 .כאמור בפסקה, ברציפות סיוע לתואר נוסף

 שעות נוספות בימי היעדרות בשכר לצורך רכישת או השלמת השכלה פורמלית )יב(
אינם מזכים את העובד בשעות היעדרו ת  , לימודים הנערכים לאחר שעות העבודה הרגילות .1

 ;לצורך לימודים
ונדרש לחזור לעבודה ולהמשיך , עובד היוצא ללימודים במהלך יום עבודה, יחד עם זאת .2

אשר , יחושבו השעות עד להשלמת מכסת שעות העבודה היומית, את עבודתו באותו היום
 ;100%תשלום בשיעור של ב, בה הוא חייב

יוכר רק לאחר השלמת  , לפי העניין, 150%- ו125%תשלום השעות הנוספות בשיעור של  .3
 .מכסת שעות העבודה היומית אשר התבצעו בפועל

 נסיעות ללימודים במסגרת רכישת או השלמת השכלה פורמלית )יג(
מקום האחראי רשאי לאשר החזר הוצאות נסיעה ברכב ציבורי ממקום מגורי העובד ל .1

אם מקום הלימודים הוא מחוץ לגבולות השיפוט של הרשו ת  , הלימודים וחזרה ממנו
ובשיעור של לא יותר מפעמיים , המקומית של מגורי העובד או מקום עבודתו הקבוע

 ;בשבוע
 )26/סט(

שעות ההיעדרות השבועיות שיאושרו לעובד כוללות את זמן הנסיעה הנדרש , כעיקרון .2
 ;למקום בו מתקיימים הלימודים

לעובדים הלומדים במוסדות לימוד שהם מחוץ לגבולות השיפוט של הרשות , יחד עם זאת .3
כל שעות ניתן לאשר מתוך סך , המקומית של מגורי העובד או מקום עבודתו הקבוע

,  )ידי המשרד-אשר אושרו לעובד על(המכסה המרבית להיעדרות בשכר לצורך לימודים 
 :לתנאים המצטברים הבאים, בכפוף, עד שעתיים שבועיות לצורך נסיעה למקום הלימודים

אינו נעדר יום שלם (העובד מתחיל או מסיים את לימודיו במהלך יום העבודה  )א
 ;)מהעבודה

 ;ודים הנמשכת מעבר לשעות העבודה הרגילותהעובד לומד במסגרת לימ )ב
אישור שעות ההיעדרות לצורך נסיעה למקום הלימודים מתוך המכסה המאושרת  )ג

יהיה בהתאם למרחק בין מיקומו של  מוסד הלימודים למקום מגורי העובד או מקום 
וכשעתיים מירושלים לחיפה או  , א"כשעה מירושלים לת: לדוגמה(עבודתו הקבוע 

  ).לבאר שבע
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  שני או שלישי,  תואר ראשון-לימודים אקדמיים לכפל תארים  )יד(

או אישור /מענק השתלמות ו(במקרים בהם לא השתתף המשרד בלימודי התואר הקודם  .1
יש להתייחס לבקשה לתואר הנוסף כאל בקשה רגילה הנידונה במסגר ת  , )להיעדרות בשכר

 ; כבר תואר אקדמי מקבילוהלוקחת בחשבון כי לעובד יש, שיקולי המשרד ותקציבו
או אישור /מענק שכר לימוד ו(במקרים בהם השתתף המשרד בלימודי התואר הקודם  .2

הרי שרק במקרים מיוחדים בהם נדרש העובד בתיאור תפקידו לתואר , )להיעדרות בשכר
ר  "ובכפוף להוראות התקשי, ניתן לאשר מענק שכר לימוד לכפל התארים, המקביל הנוסף
 .ן של לפחות שנתיים בין תואר לתוארהקובעות פרק זמ

  עובדים הלומדים פעם נוספת קורסים בהם נכשלו )טו(
במקרים בהם עובדים הלומדים לימודים אקדמיים נאלצים לשוב וללמוד בשנית קורסים בהם 

אי ן  , מעבר לשכר הלימוד הבסיסי לתואר, והחזרה על קורסים אלו כרוכה בתשלום נוסף, נכשלו
 .רבית האמורה לעיל לעניין ההיעדרות בשכר ומענק שכר הלימודלאשר יותר מהמכסה המ

  לימודי השלמה כתנאי ללימודי תואר אקדמי מתקדם )טז(
במקרים בהם עובדים לומדים לתארים מתקדמים בתחומי לימוד השונים מתחומי הלימוד אותם 

רשאי המשרד לאשר את לימודי ההשלמה , ונדרשים ללימודי השלמה, למדו בתואר הראשון
 :התאם לתנאים הבאיםב
או יתרת מענק שכר הלימוד שאושרו לו /עובד שנותרה לו יתרת ימי היעדרות בשכר ו .1

ניתן לאשר את יתרת ימי ההיעדרות בשכר ואת יתרת מענק השכר , ללימודי תואר ראשון
 ;לתארים מתקדמים, לצורך לימודי ההשלמה

או ימי /ר לימוד ומענק שכ(עובד המבקש השתתפות המשרד בלימודי השלמה בלבד  .2
פי המכסה המרבית לשנה אח ת  -רשאי המשרד לאשר לימודים אלו על, )היעדרות בשכר
 ימי היעדרות בשכר לצורך לימודים 28 מענק שכר לימוד וכן עד 90%עד (בתואר ראשון 

 ; ) ימי היעדרות בשכר לצורך בחינות6ועד 
ניתן לאשר לעובד , שניעובד המבקש ללמוד לאחר לימודי ההשלמה גם לימודים לתואר  .3

 ;הכוללת בתוכה גם את לימודי ההשלמה, את המכסה המרבית לתואר שני
המהווים , תקופת ההמתנה בין גמר לימודי התואר הראשון למועד תחילת לימודי ההשלמה .4

 .יעמדו על שנה אחת בלבד, תנאי ללימודי תואר אקדמי מתקדם
 )15/עג(

 לארץ-לימודיים אקדמיים בארץ הכוללים תקופת לימודים בחוץ )יז(
לארץ רשאי -בתוכניות לימוד לתארים מתקדמים הכוללות גם תקופת לימודים בחוץ .1

צורך לימודים גם את המשרד לאשר במסגרת המכסה המרבית השנתית להיעדרות בשכר ל
ובתנאי שתקופת , ל המשרד"וזאת בכפוף לאישור מנכ, לארץ-מסגרת הלימודים בחוץ

במסגרת זו רשאי המשרד לאשר גם החזר הוצאות .  יום30ל אינה עולה על "הלימודים בחו
 ;לארץ-ביטוח לעובד בתקופת שהותו בחוץ

יש לפנות ,  יום30 על לארץ במסגרת התואר עולה-במקרים בהם תקופת הלימודים בחוץ .2
 .בבקשה לוועדת ההשתלמות המרכזית בנציבות שירות המדינה

 עובדים המקבלים מלגות לימודים )יח(
אינם משלמים בפועל שכר לימוד מלא  , במקרים בהם עובדים להם אושר מענק שכר לימוד .1

קרובים הוא עובד /או חלקי לאוניברסיטה בשל מלגות שקיבלו או בשל כך שאחד ההורים
רשאי המשרד לאשר מענק שכר לימוד רק מיתרת שכר הלימוד בניכוי  , ברסיטהאוני

 ;המלגה
רשאי המשרד להעניק , במקרים בהם נזקפת הטבת הפטור לחובת משכורתו של ההורה .2

 מיתרת הסכום נטו אשר נזקף לחובת 90%-לעובד מענק שכר לימוד בשיעור של לא יותר מ
 .ההורה לאחר ניכוי המס

 )29/סח(
 לימודי פסיכולוגים )יט(

שא י, ולתואר שלישי לצורך השתתפותם של פסיכולוגים בלימודים ובבחינות לתואר שני .1
 :המעסיק בהוצאות כדלקמן

 ; משכר הלימוד50% )א
 ;רות בשכר היעד- שעות בשבוע 8 )ב
 . היעדרות בשכר- ימים בשנה 7 )ג
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) פסיכולוגיה התפתחותית ופסיכולוגיה רפואית(במסגרת השתלמותם של פסיכולוגים  .2
, )תעשייתית-שיקומית וחברתית, חינוכית, קלינית(בחטיבות של הסתדרות הפסיכולוגים 

 8 המעסיק ידי-יוכרו על, לצורך חברות בחטיבה מקצועית או התמחות לפי החוק והתקנות
אך לא יותר מאשר במשך שנתיים , שעות היעדרות בשכר בשבוע במשך השתלמות זאת

 ;בסך הכל
שא י, אם העובד מועסק במוסד שבו אין מדריך מוסמך והלימוד כרוך בתשלום שכר לימוד .3

 משכר הלימוד במוסד 50%בתנאי שלא יעלה על , המעסיק בהוצאות שכר הלימוד
 ;להשכלה גבוהה באותה שנה

בתקופת המועמדות לקבלת הסמכה כמדריך מטעם אחת החטיבות של הסתדרות  .4
כדי ,  שעות היעדרות בשבוע למשך שנה אחת4ידי המעסיק -יוכרו על, הפסיכולוגים

 ;לאפשר שעות הדרכה ופיקוח בהתאם לכללים ולתנאים לקבלת הסמכה
 ;ובעונה אחתבעת ,  דלעיל3- ו2, 1)יט(לא יחולו על פסיכולוג יותר מאחד הנסמנים  .5
לפי השיעור היחסי ,  לעיל3- ו2, 1)יט(על פסיכולוג המועסק במשרה חלקית יחולו נסמנים  .6

 ;של חלקיות המשרה
ידי הסתדרות -המוכרת על, השתתפות פסיכולוגים בהשתלמות מקצועית מובהקת .7

בהיקף שלא יעלה על , )ל"לרבות החזר הוצאות אש(שכר בתוכר כהיעדרות , הפסיכולוגים
ההשתתפות בהשתלמויות תהיה . ידי המעסיק-ותמומן על, ת בשבוע בממוצע שנתי שעו4
באישור הפסיכולוג האחראי ביחידה ובידיעת הממונה על , פי בחירת הפסיכולוג-על

 ;ההדרכה
לצורך  ,  לעיל6)יט(הפסיכולוגים רשאים לצבור את שעות ההשתלמות השבועיות לפי נסמן  .8

פסיכולוג אשר לא ינצל את שעות . אקדמית אחתניצולן המרוכז במשך שנת לימודים 
 .לא יהיה זכאי לנצלן בשנת הלימודים האקדמית הבאה, ל"ההשתלמות הנ
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  תעודות- 51.4
 

 תעודות 51.42/  כללים 51.41/  חלות 51.40
 51.43/ סיום קורסים והשתלמויות משרדיות 

תעודות סיום קורסים והשתלמויות מטעם 
 תעודות סיום  51.44/ נה נציבות שירות המדי

 קורסים והשתלמויות משותפות עם גוף חיצוני
 

  חלות- 51.40
 

51.400 
מטע ם  , מטעם משרד הוראות פרק משנה זה חלות על תעודות הניתנות בסיום קורס או השתלמות

 .נציבות שירות המדינה או מטעם גורם ממשלתי בשיתוף עם גוף חיצוני
 

  כללים- 51.41
 

51.410 
 .בהתאמה למשך הקורס צורתה הכללית תהייה צנועה. ל תעודת סיום תישא בראשה את סמל המדינהכ
 

51.411 
 -הכרוכות בהערכה ובציון  בסיומו של קורס או השתלמות שלא כללו עמידה בבחינה או בהגשת עבודה

 .יינתן למשתתף אישור השתתפות ולא תעודה
 

51.412 
 ;ות יצוין במלואו שם הקורס או ההשתלמותבכל תעודה או אישור השתתפ )א(
, משרדיים-ר במסגרת מסלולי קידום משרדיים ובין"בכל תעודה על סיום קורס המעוגן בתקשי )ב(

 .22יצוינו בתעודה דרגות מסלול הקידום והפסקה המתאימה בפרק 
 

51.413 
 ;של המסיים ר זהות ושם המשרדמספ, שם משפחה, על פני התעודה יופיעו שם פרטי )א(
 .על פני תעודה על סיום קורס או השתלמות משרדית יופיע גם שם היחידה )ב(
 

51.414 
לימודיות אגב ציון מספר השעות  לרבות נושאי מטלות, על גב התעודה יפורטו נושאי הלימוד )א(

  .דיםוהלימ שהוקדש לכל נושא בהתאם לתכנית
המהוות חלק מחייב מתכנית  יכלול אך ורק שעות לימוד בכיתהמספר השעות שיצוין בתעודה 

אין  . המופיעה כחלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים לרבות עבודה עצמית מודרכת, הלימודים
לימודיות  ביצוע מטלות, לימוד עצמי בספרייה, הכנת תרגילי בית: השעות לכלול במכסת

 ;וכדומה
 אגף בכיר הדרכה והשכלה  מנהל בא לאישור מוקדם של לעיל יו) א(מספר השעות כאמור בנסמן  )ב(

 .בנציבות שירות המדינה
 

51.415 
בתאריך עברי מלא ובתאריך   על פני התעודה יצוין משך הקורס או ההשתלמות מתחילתו ועד סיומו

 . יצוין בסוגריים51.414המספר הכולל של שעות הלימוד בהתאם להוראות פסקה . לועזי
 

51.416 
 ;הציון הסופי והמשוקלל יצוין על פני התעודה )א(
יצורף לתעודה גיליון ציונים  -אם נלמדו לפחות שני מקצועות או פרקי לימוד שעליהם ניתן ציון  )ב(

 75-84,  טוב מאד85-94,  מצוין95-100. מקצוע משקלו כאחוז מכלל המקצועותבו יצוין ליד כל 
 . נכשל54עד ,  מספיק55-64,  כמעט טוב65-74, טוב

 
51.417 

 ; 51.44 עד 51.42 לפי המפורט בסעיפים, בחלקה התחתון, כל תעודה תיחתם על פניה )א(
 .ההשתלמות או הקורס מרכז שם יופיע, התחתון בחלקה, התעודה בג על )ב(
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  תעודות סיום קורסים והשתלמויות משרדיות- 51.42
 

51.421 
חתימות האחראי , התחתון יופיעו בחלקה, על פני תעודת סיום קורס או השתלמות משרדית )א(

לפי  , על ההדרכההממונה , )למינהל ולמשאבי אנוש סגן מנהל כללי בכיר(להדרכה במשרד 
 ;תופיע גם חתימת המנהל הכללי שיקול דעת המשרד

על פני תעודת סיום קורס או השתלמות שנערכו בשיתוף נציבות שירות המדינה תופיע גם חתימת  )ב(
 ;ציבות שירות המדינהבנ אגף הכיר הדרכה והשכלהמנהל 

 . יחולו על תעודות אלו51.41כל הוראות סעיף  )ג(
 )36/נז(
 

  תעודות סיום קורסים והשתלמויות מטעם נציבות שירות המדינה- 51.43
 

51.431 
,  בחלקה התחתון,  תופיע,תעודת סיום קורס או השתלמות מטעם נציבות שירות המדינהעל פני  )א(

 ; בנציבות שירות המדינהאגף בכיר הדרכה והשכלהמנהל חתימת 
 .  יחולו על תעודות אלו51.41 כל הוראות סעיף  )ב(

 )4/נב(
 

  תעודות סיום קורסים והשתלמויות משותפות עם גוף חיצוני- 51.44
 

51.441 
יובא לאישור , למעט מוסדות להשכלה גבוהה, נוסח תעודה משותפת למשרד ממשלתי וגוף חיצוני

 . המדינהבנציבות שירות אגף בכיר הדרכה והשכלהמנהל מוקדם של 
 

51.442 
וחתימת נציגי גוף זה תופיע  שם הגוף החיצוני יופיע בראש התעודה בצד שם המשרד הממשלתי )א(

 ;נציגי המשרד או נציגי נציבות שירות המדינה בחלקה התחתון של התעודה לצד חתימת
 . יחולו על תעודות אלו51.41ראות סעיף כל הו )ב(
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  הדרכה מחוץ לשירות- 51.6
 

 הדרכה מחוץ  51.62/  הוראות כלליות 51.61
 נוהל  51.63/ לשירות בעזרת מקורות אחרים 

 התחייבות 51.64/ לארץ -נסיעת עובד לחוץ
 להמשיך בשירות בתום ההדרכה מחוץ לשירות

 
 ראות כלליות הו- 51.61

 
51.611 

 .51.112הוראות פרק משנה זה נוגעות להדרכה מחוץ לשירות כמוגדר בפסקה 
 

  הדרכה מחוץ לשירות בעזרת מקורות אחרים- 51.62
 

51.621 
ניתן , מענק להשתתפות בפעולת הדרכה מחוץ לשירות ממקורות אחרים, עובד אשר השיג ביזמתו

 :אם נתמלאו כל התנאים הבאים,  השתתפותו בפעולת הדרכה מחוץ לשירותלאשר את
הקרן המממנת את המענק היא ציבורית ופתוחה למועמדים בעלי השכלה ותכונות דומות  )א(

 ;להשכלתו ולתכונותיו של העובד אשר זכה במענק
האחראי להדרכה במשרד שוכנע כי ההדרכה חיונית לייעול עבודתו של העובד ולפיתוח  )ב(

 ;ומנויותיו לשם קידומו לתפקידים אחראיים יותרמי
ידי גורם חיצוני משום ניגוד -שאין במימון ההשתלמות על, היועץ המשפטי למשרד יבדוק )ג(

 .עניינים או פגיעה בטוהר המידות וסדרי מינהל תקין
 )19/סב(

 
51.622 

או שהוצע לעובד השתתפות בפעולת הדרכה ,  במלואם 51.621לא נתמלאו התנאים הנזכרים בפסקה 
יביא האחראי להדרכה את פרטי , לפי הסדר מיוחד שאיננו כלול בהוראות פרק זה, מחוץ לשירות

 .ההסדר ואת המלצתו לדיון ולהחלטה בוועדת ההשתלמות המרכזית
 )19/סב(
 

 לארץ- נוהל נסיעת עובד לחוץ- 51.63
 

51.631 
מנהל יחידה יודיע על יציאתו של עובד להשתתפות בפעולת הדרכה ועל שובו ממנה בטופס הודעה על 

 ).2717מדף (שינויים אישיים 
 

51.632 
תשלומים וניכויים בתקופת ההדרכה מחוץ לשירות וכן על הצטרפות המשפחה למשתלם , על משכורת

 .53.2על התנהגות וחובות של משתלם ראה פרק משנה . 53.16לארץ ראה סעיף -בחוץ
 

  התחייבות להמשיך בשירות בתום ההדרכה מחוץ לשירות- 51.64
 

51.641 
 בדבר התחייבות לשרת בתום ההדרכה חלות על יציאה והשתתפות בפעולות 52.14הוראות סעיף 

 . בדבר שחרור מהתחייבות52.15כן חלות הוראות סעיף . הדרכה מחוץ לשירות
 

51.611 - 51.641
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  ימי השתלמות בשכר- 51.7
 

/   כללי הזכאות 51.72/  הגדרות וחלות 51.71
 לימודים  51.74/  חישוב התקופה 51.73

 קביעת מגמות הלימוד והמקצועות  -אקדמאים 
 ניכוי ימי 51.75/ המועדפים במשרד 

 51.76/ ההשתתפות בפעולות ההדרכה 
 עובדים 51.77/ לארץ -השתלמות בחוץ

 סוציאליים
 

  הגדרות וחלות- 51.71
 

51.711 
 הגדרות

 )15.2.1990(ן "בשבט התש' כהסכם קיבוצי שנערך ונחתם ביום  )א(
הנדסאים , מהנדסים, ר"מח(בין ממשלת ישראל וההסתדרויות 

בעניין ימי היעדרות בשכר לצורך ) וטכנאים והעיתונאים
 ;השתלמויות לעובדים בדירוגים אלו

(א "ה באב התשע"כ שנערך ונחתם ביום הסכם קיבוצי )ב(
 לבין ציבוריים ומעסיקים בין ממשלת ישראל )25.8.2011

לעובדים בדירוג ") י"הר("ההסתדרות הרפואית בישראל 
 . הרופאים

-  "הסכם"

-ות עובדים בדירוגים האמורים עלימי היעדרות בשכר לצורך השתלמ
 ;פי ההסכם

-  "ימי השתלמות בשכר"

- ;ידי גופי הדרכה חיצוניים מוכרים-פעולת הדרכה המאורגנת על "פעולת הדרכה חיצונית"
נציבות שירות /משרד אחר/ידי המשרד-פעולת הדרכה המאורגנת על

 .המדינה
-  "פעולת הדרכה מוסדית"

 
 

51.712 
 חלות

ר  "בתקשי" הדרכה"ק זה חלות בכפוף להוראות ספציפיות אחרות הנוגעות לפעולות הוראות פר )א(
 ;)51.112כהגדרתם בפסקה (

 ומעלה בדירוג האקדמאים במדעי 36הוראות פרק משנה זה חלות על עובדים המדורגים בדרגה  )ב(
וע ל  , דירוג העיתונאיםבדירוג ההנדסאים והטכנאים וב, בדירוג המהנדסים, החברה והרוח

אשר צברו בדרגות המזכות , בדירוג השירות המשפטי, עובדים המדורגים בדרגה ב ומעלה
מובהר כי פרק זה אינו חל על המועסקים בחוז ה  . תקופה מצטברת של שתי שנות עבודה לפחות

 ;בכירים
 ;51.77 ראה סעיף -לעניין השתלמות עובדים המדורגים בדירוג העובדים הסוציאליים  )ג(
(א "ה באב התשע" מיום כהסכם קיבוצי ראה -לעניין השתלמות עובדים בדירוג הרופאים  )ד(

25.8.2011(  
  )18/עב(

 
  כללי הזכאות- 51.72

 
51.721 

,  השלמת מיומנויות , עובד זכאי לצאת ביוזמתו לפעולת הדרכה לשם שיפור רמתו המקצועית )א(
כל אל ה  , בתןהשלמת ידיעות והרח, התעדכנות בתחומים ובנושאים שחלו בהם שינויים וחידושים

 ;בתחומים ובנושאים העשויים לתרום למילוי תפקידיו או להעלאת רמתו המקצועית
. היציאה לפעולת ההדרכה טעונה אישור של הממונה הישיר ושל האחראי על ההדרכה במשרד )ב(

לעובד יינתן האישור האמור בתנאי שיציאתו לפעולת ההדרכה במועד שתוכנן על ידו לא תפגע 
, לדעת המעסיק, במקרה שיציאת העובד לפעולת ההדרכה במועד שתוכנן תפגע. בצרכי העבודה
 ;ניתן לעכב את מתן האישור לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים, בצרכי העבודה

51.711 - 51.721
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בשיעור לו   ,  עובד היוצא לפעולת הדרכה  זכ אי לתשלום  משכורת בעד ימי ה השתתפות בפעולת ההדרכה )ג(
ובלבד שלא יקבל בחישוב חודשי יות ר מהמשכורת ו התוספות  , היה זכאי אילו  נקרא לשירות  מילואים

 ;שהיה זכאי לה ן  אילו לא השתת ף בפעולת ההדרכה
 ;הוצאות נסיעה ו כדומה,  ל"אש , ההשתתפות בפעולת הדרכה אי נה מקנה לעובד  זכות להחז ר דמי לימוד )ד(
וד מלאים ניצול מכסת ימי ההשתלמות בשכר יכול להיע שות הן עבור   השתלמויות הכ וללות ימי לימ )ה(

פחות  משמונה שעו ת   (ו הן עבור  השתל מויות הכולל ות   ימי לימוד חלקיים )  לפחות שמונה   שעות לימוד(
זה  ייערך בהתאם   משנה ניכוי  י מי הזכאות ממ כסת הימים להם זכאי העובד  לפי הוראות  פר ק ). לימוד

 ;לחלקיות ימי הלימוד
וסד מוכ ר  ובסיום פעולת   ההדרכה יינת ן  ידי מ-עובד זכאי לה ש תלמות במשכור ת רק  אם  היא מ אורג נת על  )ו(

או א ם מדובר   , או אם מד ובר במסגרת לימודים פורמליים לתואר או  לתעודה, אישור או  תעודה
ידי ועדת ה השתלמות המר כזית בהתאם  ל אמות המידה ו הכללים -לארץ שא וש רה  על-בהשתלמות בחוץ
 ; ר"הקבועים בתקשי

היעדרותו  של עובד כאמור תאוש ר   . שרה חלקיתההסדר המפורט בפרק משנה זה חל גם על עובד במ )ז(
 . יחסית לחלקיות משרתו

 
51.722 

מכסת הימים להם זכאים העובד ים  ינהל  רישו ם ומעקב על ,  ובהיעדרו  מנהל משאבי אנוש,  ממונה על ההד רכה
  . ועל יתרת  הימים העומדים לזכו תו של כל  עובד  כמפורט בפרק משנה זה, ועל ניכוי הימים

 
 וב התקופה חיש- 51.73

 

51.731 
 : מכסת ימי ההשתלמות בשכר לשנה תיקבע בהתאם לטבלה שלהלן

  )א(
 משפטנים:      דירוג

     ודירוג פרקליטים
 , מהנדסים, ר"מח:     דירוג

 הנדסא ים וטכנאים, עיתונאים

 דרגה ימים לשנה דרגה  ימים לשנה 
 36-37 7.5 1ב-ד 7.5
 38-39 10 א-2ב 10
 40-41 12 2א-1א 12
  ומעלה 42 15  ומעלה 3א 15

 )16/נח))(1.1.1997(ז "ב בשבט הת שנ"כ: תחולה (
 
) 1993-1996השנים (מכסת ימי ההשתלמות בשכר בתקופת ההסכם הקיבוצי ,  האמור לעילעל אף )ב(

 ימי השתלמות  20צבר העובד מכסה של *  ובלבד שערב חתימת ההסכם, תהיה כמפורט מטה
  .לפחות

  משפטנים:דירוג
 רקליטיםודירוג פ

 ,מהנדסים, ר"מח: דירוג
 הנדסאים וטכנאים, עיתונאים

ימים לשנה  דרגה  ימים לשנה  דרגה 
 36-37 4  1ב-ד 4
 38-39 5 א-2ב 5
 40-41 6 2א-1א 6
  ומעלה42 8  ומעלה 3א 8

 :ל"להלן המועדים בהם נחתמו ההסכמים עם הדירוגים הנ  * 
 נאיםהנדסאים וטכ, מהנדסים, ר"מח - 29.4.1994

 עיתונאים - 4.5.1994
24.10.1994  משפטנים -

    
תחול עליו מכסת הצבירה המפורטת בטבלה דלעיל ,  ימי השתלמות כאמור20לא צבר העובד מכסה של  )ג(

 ; ימי ההשתלמות האמור ים20רק לאחר שיצבור את 
המדינה  תילקח בחשבון תקופת עבודתו בשירות , לצורך חישוב זכאות עובד לימי השתלמות בשכר )ד(

 .כעובד מדינה בלבד
 

51.732 
עם תום ניצול ימים אלה או חלקם  תחודש .  יום90ימי השתלמות בשכר ניתנים לצבירה מכסימלית של 

 . יום כאמור90הצבירה עד למכסה מרבית של 
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51.733 

בתנאי שבתום ההשתלמות תיוותר לו  , עובד יהא רשאי לנצל את מכסת ימי ההשתלמות בשכר שצבר
 חריגה מהנוהל המפורט  .מימי ההשתלמות אותם ניצלימי עבודה תקופת עבודה ששיעורה פי שלושה 

בקשה   לאחר קבלת,  בנציבות שירות המדינהאגף הדרכה והשכלהטעונה אישור מראש של , בפסקה זו
 .מקת של האחראי במשרדמנו

 
51.734 

 לא יהא העובד זכאי -וסיים עבודתו , לא ניצל העובד את זכאותו לימי ההשתלמות בשכר שצבר
 .לתשלום או פיצוי בגין ימי ההשתלמות אותם לא מימש

 
  קביעת מגמות הלימוד והמקצועות המועדפים במשרד- לימודים אקדמאים - 51.74

 
51.741 

מהן מגמות , ע רשימה משרדית המגדירה בהתאם לתחומי פעילותו של המשרדבכל משרד תיקב )א(
הלימוד והמקצועות המועדפים  אותם רואה המשרד כחיוניים ובעלי תרומה ממשית למילוי 

 ;תפקידו של העובד
 בנציבות שירות המדינה יגדיר בשיתוף עם המשרדים את מגמות הלימוד שכלההאגף להדרכה וה )ב(

 . המתייחסות למקצועות זהים במשרדים השונים, והמקצועות המועדפים ברמה הבינמשרדית
 

  ניכוי ימי ההשתתפות בפעולות ההדרכה- 51.75
 

51.751 
ת ימי ההשתלמות בשכר להלן פירוט המקרים בהם ינוכו ימי ההשתתפות בפעולת הדרכה ממכס )א(

 :בהתאם לפרק משנה זה, העומדים לזכות העובד
תקופות השתלמות בשכר של שלושה ימים ומעלה שחלו בתקופת עבודתו של העוב ד   .1

יחושבו לפי ימים  , שבהן השתתף העובד בפעולת הדרכה על חשבון ימי העבודה
ביום הראשון או אלא אם חלו , לרבות שבתות וחגים שחלו במהלך ההשתלמות, קלנדריים

 ;האחרון של ההשתלמות
ואשר אינה נדרשת , בה משתתף  העובד מיוזמתו, למעט הכשרה, פעולת הדרכה  חיצונית .2

 ;ידי המעסיק לצורך מילוי דרישות המשרה שהעובד ממלא או מיועד למלא-על
במגמות לימוד  , ימי היעדרות לצורך לימודים אקדמאים לתואר ראשון ולתואר שני .3

ידי נציבות שירות המדינה כחיוניים -ידי המשרד ולא על- אשר לא הוגדרו עלובמקצועות
 ;למילוי תפקידו של העובד ואשר אינם תורמים תרומה ממשית למילוי תפקידו

ידי האיגודים המקצועיים והעומדים בכללי הזכאות -סמינרים מקצועיים הנערכים על .4
יום ההתארגנות והנסיעה . והנמשכים לפחות שלושה ימים, )א (51.721פסקה המפורטים ב

, ובלבד שבאותו יום ייפתח הסמינר, למקום בו נערך הסמינר יוכר כיום היעדרות בשכר
 .וינוכה ממכסת ימי הזכאות של העובד

להלן פירוט המקרים בהם אין  לנכות את ימי ההשתתפות בפעולת הדרכה ממכסת ימי  )ב(
 :בהתאם לפרק משנה זה,  לזכות העובדההשתלמות בשכר  העומדים

, "הכשרה"המוגדרות כ, ימי היעדרות מהעבודה בהם השתתף העובד בפעולות הדרכה .1
ושנעשו מטעם המעסיק כמתחייב ישירות מדרישות המשרה , 51.112בהתאם לפסקה 

 ;שהעובד ממלא או מיועד למלא
-על/אין לגביהן תנאי סף של השכלה אקדמיתעובד המשתתף בפעולות הדרכה מוסדיות ש .2

 ;תיכונית המחייבים לצורך השתתפות בפעולת ההדרכה
ידי המשרד למשתתפים אקדמאים -פעולות הדרכה מוסדיות אשר פתוחות וממומנות על .3

 ;ולעובדים מהדירוג המנהלי
במקצועות ובתחומי ם  , ימי היעדרות לצורך לימודים אקדמאים לתואר ראשון ולתואר שני .4

ידי המשרד ונציבות שירות המדינה כחיוניים לעבודתו של העובד ואשר -אשר הוגדרו על
 ;תורמים תרומה ממשית למילוי תפקידו

תחומי , במגמות לימוד) ביוזמתו או ביוזמת המעסיק(ימי ההשתלמות בשכר לעובד הלומד  .5
 בהתאם, ידי המשרד-לימוד ומקצועות לימוד אקדמיים לתואר ראשון המאושרים על

 .לעובדים בדירוג המינהלי, למקצועות המועדפים שהוגדרו בכל משרד
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 לארץ- השתלמות בחוץ- 51.76
 

51.761 
יוכרו כימי השתלמות בשכר , לארץ על חשבון קרן ההשתלמות של העובד-ימי השתלמות בחוץ )א(

ניין בקשות בע. רק אם הייתה זו השתלמות מקצועית מובהקת בתחום עיסוקו או בתחום מקצועו
 ולצרף 53.1זה יש להפנות אל ועדת ההשתלמות המרכזית לפי הכללים המפורטים בפרק משנה 

 ;לבקשה את תכנית ההשתלמות ואישור המוסד המזמין
ידי הממונה על ההדרכה במשרד אל מנהל -החלטת ועדת ההשתלמות המרכזית תועבר על )ב(

 ;לצורכי רישום ומעקב, משאבי אנוש
-לא תוכר על, לארץ במסגרת קרן ההשתלמות של העובד-תפות בסיור קבוצתי מאורגן בחוץהשת )ג(

 .ידי ועדת ההשתלמות המרכזית כהיעדרות במשכורת ואין להפנות אליה בקשות מסוג זה
 

  עובדים סוציאליים- 51.77
 

51.771 
 ימים ונהשמזכאי להשתלמות במשכורת במשך , עובד המדורג בדירוג העובדים הסוציאליים )א(

 ;בשנה
לא יובאו , ימי השתלמות או השתתפות בקורסים שהמשרד חייב את העובד להשתתף בהם )ב(

 ; הימים האמוריםשמונהבחשבון 
 ששעד למירב של , לעיל) א(מן המכסה האמורה בנסמן ,  ימים כל שנהארבעהעובד רשאי לצבור  )ג(

 . ימי השתלמות24כלומר , שנים
 ))1.6.1988(ח "ח בסיוון התשמ"י: תחולה(

 
51.772 
 . על העובדים הסוציאליים גם יחולו 51.72סעיף הוראות 

 )2/סו(
 

51.761 - 51.772
  רשויות וסמכויות בתחום ההדרכה בשירות המדינה- 51פרק 
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  כללים ותנאים לביצוע הדרכה- 52 פרק
נהלים  ,  זה מובאות הוראות בדבר כלליםבפרק
 .נאים במתן הדרכהות

  בקשות להשתתף בפעולות הדרכה והתחייבויות- 52.1
 

/  אישור בקשות 52.12/  הגשת בקשות 52.11
 אישור השתתפות בפעולות הדרכה 52.13

 התחייבות לשרת בתום ההדרכה  52.14/ קצרות 
  שחרור מהתחייבות52.15/ 

 
  הגשת בקשות- 52.11

 
52.111 

ימלא את הטופס  , ביזמתו או ביזמת המשרד, ת הדרכה מאיזה סוג שהואעובד המעונין להשתתף בפעול
 .)2635מדף (בקשה של מועמד להשתלמות 

 
52.112 
עות באמצ, הכול לפי העניין, יועבר לאחראי להדרכה במשרד או ביחידת הסמך, על כל עותקיו, הטופס

 .של הטופס' בצירוף חוות דעת הממונה בחלק ב, הממונה הישיר או מנהל היחידה
 

  אישור בקשות- 52.12
 

52.121 
יתן י, היה האישור להשתתפותו של העובד בפעולת ההדרכה המבוקשת בסמכותו של האחראי להדרכה

 .הוא את החלטתו ויעבירנה למנהל היחידה בה מועסק העובד
 

52.122 
  .51.241 ראה  פסקה - בהסכמתה של ועדת ההשתלמות המרכזית, פי הסמכויות-אישור מותנה עלהיה ה

 
52.123 - 52.124 

 פסקאות מבוטלות
 

  אישור השתתפות בפעולות הדרכה קצרות- 52.13
 

52.131 
כשמדובר בהשתתפות עובד בפעולות , )2635מדף (בקשה של מועמד להשתלמות  טופס אתאין למלא 

,  כנסים והשתלמויות הנמשכות בסך הכול לא יותר משלושה ימים,  ימי עיון:כגון, הדרכה קצרות בארץ
מקרים כגון אלה יש להביא בפני האחראי להדרכה . רכהשאינן כרוכות בהתחייבות לשרת בתום ההד

באמצעות הממונה הישיר , או בטופס פנימי למועמד לפעולות הדרכה קצרות/ ובמשרד בבקשה בכתב
 .ובצירוף חוות דעת הממונה, או מנהל היחידה

 )16/עב(
 

52.132 
, להיעדרות עובד במשכורת לרגל השתתפותו בפעולת הדרכה כאמור לעיל, אישור האחראי להדרכה

 לתשלום משכורתו של העובד בעד ימי אהאישור ישמש אסמכת. משאבי אנושיועבר לידיעת מחלקת 
 .היעדרותו אלה

 
52.133 

 פסקה מבוטלת
 )6/עב(
 
 
 
 
 

52.111 - 52.133
  כללים ותנאים לביצוע הדרכה- 52פרק 
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  התחייבות לשרת בתום ההדרכה- 52.14
 

52.141 
 :בסעיף זה

השתתפות ,  משכורת-כסף שניתנה לעובד  כולל כל תשלום או הטבה שוות
תמורה לשעות בהן שוחרר ,  הוצאות נסיעה,ל"אש, דמי כלכלה, בשכר לימוד

 .מן העבודה וכדומה

-  "מענק השתלמות"

 
 

52.142 
 שקל חדש יתחייב לשרת בשירות המדינה עד תום 6,300-קיבל עובד מענק השתלמות של יותר מ

 :תקופת ההשתלמות וכן תקופות נוספות כלהלן
 או חלק ,  שקל חדש נוספים1,575על כל , שנה אחת- שקל חדש12,600 שקל חדש ועד 6,300מעל 
של טופס ' ל כלולה בחלק ד"ההתחייבות הנ .חודשים נוספים עד למרב של ארבע שנים  שלושה -מהם 

 ).52.111ראה פסקה () 2635מדף (
 ))1.1.1998(ח "בטבת  התשנ' ג: תחולה(
 )10/נח(
 

52.143 
ולאחר מכן השתתף בפעולת , השתתף עובד בפעולת הדרכה שאינה כרוכה בהתחייבות לשרת אחריה

גם  , אין לחבר את שתי פעולות ההדרכה יחד, הדרכה נוספת שאף היא אינה כרוכה בהתחייבות כאמור
 . שקל חדש6,300אם צירוף המענקים בעדם עולה על 

תצורפנה כל התקופות יחד , במספר פעולות הדרכה הכרוכות בהתחייבות לשרת אחריהןהשתתף עובד 
 .לחישוב מצטבר

 ))1.1.1998(ח "בטבת  התשנ' ג: תחולה(
 )10/נח(
 

52.144 
איננה כרוכה , תיכונית-למעט השכלה על, השתתפות בפעולות הדרכה מסוג השכלה כללית

העובד מענק השתלמות או אישור להיעדרות מ ן  גם אם לצורך רכישת ההשכלה קיבל , ייבותחבהת
 .העבודה במשכורת

כרוכים בהתחייבות וחלות , לרבות לימודים לתואר אקדמי, תיכונית-רכישה או השלמה של השכלה על
 .עליהם הוראות סעיף זה

 
52.145 

ת יהיה חייב להחזיר למשרד את מענק ההשתלמו, לא קיים עובד את התחייבותו לשרת כפי שהתחייב
לא . או את מענקי ההשתלמות אם השתתף ביותר מפעולת הדרכה אחת, שקיבל בקשר עם ההדרכה

 .יהיה חייב להחזיר את המענק באופן יחסי, קיים עובד חלק מן ההתחייבות
 .לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, החזרת סכומי ההתחייבות צמודה למדד יוקר המחיה

 
52.146 

יודיע על כך האחראי לחשב המשרד אשר יערוך את החשבון , סכום המגיע ממנולא החזיר עובד את ה
 .הניתן לקיזוז לפי החוק, ויקזז את הסכום המגיע מכל סכום כסף המגיע לעובד

יועבר העניין ליועץ המשפטי של המשרד כדי שינקוט בצעדים מתאימים לגביית , אם אין אפשרות לקזז
 .הסכום המגיע מן העובד

 
52.147 

המשרד . עבר עובד ממשרד למשרד אין הוא חייב להחזיר את המענק או את יתרתו למשרד ממנו בא
והמשרד המקבל ינהג בהתאם  , המעביר יודיע למשרד המקבל את יתרת המענק שהעובד חייב בה

 .52.146- ו52.145ות אלאמור בפסק
 

52.148 
ידי האחראי -יובאו הדברים על,  משרד לקבוע כללים והסדרים החורגים מהוראות סעיף זהמבקש

 .להדרכה במכתב מנומק להחלטת ועדת ההשתלמות המרכזית בנציבות שירות המדינה
 
 
 
 

52.141 - 52.148
  כללים ותנאים לביצוע הדרכה- 52פרק 
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  שחרור מהתחייבות- 52.15
 

52.151 
, 52.142קופה מסוימת בהתאם להוראות פסקה עובד שהתחייב לשרת ת, 52.14למרות האמור בסעיף 

 .אם פוטר מן השירות, יהיה פטור ממילוי התחייבותו
 

52.152 
 .פטורים שאיריו מלהחזיר את מענק ההשתלמות שקיבל, נפטר עובד בשירות

 
52.153 

והעובד פרש מן ,  המשרדפי החלטת-אם המענק שולם לו על, האחראי רשאי לשחרר עובד מהתייבותו
השירות בנסיבות ובתנאים שלדעת האחראי אינם מאפשרים לו למלא את התחייבותו או להחזיר את 

 .מענק ההשתלמות
 )65/נב(
 

52.154 
, החליט מנהל כללי לשחרר עובד מהתחייבותו לשרת או מהתחייבותו להחזיר את מענק ההשתלמות

 .תאם לחשב המשרדיתן את החלטתו המנומקת בכתב ויורה בהי
 

52.155 
פי החלטת ועדת  -נציבות שירות המדינה רשאית לשחרר עובד מהתחייבותו אם המענק שולם לו על

אינם שירות מדינה והעובד פרש מן השירות בנסיבות ותנאים שלדעת נציבות , ההשתלמות המרכזית
 .מאפשרים לעובד למלא את התחייבותו או להחזיר את מענק ההשתלמות

יינתן לאחר פנייה מנומקת ומומלצת של המנהל הכללי א ל  ,  המדינהידי נציבות שירות-על, ל"ר כנשחרו
 . המדינהנציבות שירות

 
52.156 

החלטה של נציבות שירות המדינה לשחרר עובד מהתחייבותו לשרת או מהתחייבותו להחזיר את מענק  
לטה יישלח לחשב המשרד בו העתק מההח. תינתן בכתב, פי המלצת מנהל כללי-על, ההשתלמות

 .מועסק העובד
 

52.151 - 52.156
  כללים ותנאים לביצוע הדרכה- 52פרק 
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  השתלמויות במסלולי קידום- 52.2
 

 השתלמות מטעם נציבות שירות המדינה 52.21
  השתלמות מטעם המשרדים52.22/ 

 
  השתלמות מטעם נציבות שירות המדינה- 52.21

 
52.211 

, משרדיים-הקורסים הבין אחראי על תוכניות ,השירות להדרכה ולהשכלה שבנציבות שירות המדינה
 .שנקבעו להם מסלולי קידום

 
52.212 

 בחודש ינואר של כל ,שבנציבות שירות המדינה, על האחראים להמציא לשירות להדרכה ולהשכלה
-רשימה של עובדי משרדם המשובצים במשרות שלהן נקבעו מסלולי קידום בעיסוקים בין, שנה

 .משרדיים
 

 ים השתלמות מטעם המשרד- 52.22
 

52.221 
המשרדים  .המשרדים אחראים על קורסים לפי מסלולי קידום בסוגי משרות המיוחדים למשרדם

 .אחראים על תוכניות הקורסים של משרדיהם שנקבעו להם מסלולי קידום
 

52.222 
 .מסיימי הקורסים יהיו פטורים מבחינה מקצועית באותם תחומים

 )3/סא(

52.211 - 52.222
  כללים ותנאים לביצוע הדרכה- 52פרק 
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  היתר לעבודות הדרכה- 52.3
 

 52.33/  הדרכה בשירות 52.32/  חלות 52.31
 נוהל  52.35/  תעריפים 52.34/ זכאות לתשלום 

  הדרכה מחוץ לשירות52.36/ 
 

  חלות- 52.31
 

52.311 
 .הוראות פרק משנה זה חלות על כל סוגי העובדים בשירות

 
  הדרכה בשירות- 52.32

 
52.321 

חייב לקבל היתר לכך  , )51.112היא מוגדרת בפסקה כפי ש(עובד הרוצה לעסוק בהדרכה בשירות 
- ו42.43ממנהל היחידה בה הוא מועסק ואינו חייב לקבל לשם כך היתר לעבודה פרטית לפי סעיפים 

42.48. 
 

52.322 
 פסקה מבוטלת

 
52.323 

52.321 כאמור בפסקה,  עובד לקבל היתר ממנהל היחידה לעסוק בהדרכה בשירותבמקרים שבהם חייב
 .)2745מדף (יגיש בקשה לקבלת ההיתר בטופס בקשה להיתר להדרכה בשירות , 
 

52.324 
בכפיפות לסייגים ,  כאמור לעיל בשירותמנהל היחידה רשאי להתיר לעובד לעסוק בהדרכה )א(

 :הבאים
  ; שעות30מספר שעות ההדרכה בחודש אחד לא יעלה על  .1
 .לא יינתן היתר להדרכה בשירות כשהעובד נמצא בחופשה .2

 ממנו יישלח אל האחראי במשרד והעתק, ההיתר של מנהל היחידה יינתן לעובד בטופס האמור )ב(
 ;בו מועסק העובד

,  ועדת ההשתלמות המרכזית רשאית להתיר לעובד או לסוגי עובדים לעסוק בהדרכה בשירות )ג(
 .במקרים חריגים ומנימוקים מיוחדים, שלא בהתאם לסייגים המפורטים לעיל

 
52.325 

עובד ואף אם ההדרכה התבצעה התשלום בגין הדרכה בשירות יינתן בנוסף למשכורתו החודשית של ה
 . זה משנה בהתאם לכללים המפורטים בפרק,בשעות העבודה

 
52.326 

 פסקה מבוטלת
 )16/עב(
 

  זכאות לתשלום- 52.33
 

52.331 
זכאי לתשלום רק אם קיבל היתר לכך כאמור  , 51.112מועסק בהדרכה בשירות לפי פסקה עובד ה
 .52.334 ואם עומד בתנאים שנקבעו בפסקה 52.321בפסקה 

 )17/סז(
 

52.332 
ולהחזרת הוצאות נסיעה , 26.2ל בשיעור המגיע לפי פרק משנה "עובד כאמור לעיל זכאי לקצובת אש

- אף אם הוא נמנה עם סוגי העובדים שאינם זכאים לתשלום בעד הדרכה על - 26.1בהתאם לפרק משנה 
 .52.334סקה פי פ

 )22/נח(
 

52.311 - 52.332
  כללים ותנאים לביצוע הדרכה- 52פרק 
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52.333 
פי תעריף מיוחד לנסיעות לפעולות  - מוחזרות לו הוצאות הנסיעה על,ל ברכבו הפרטי"השתמש עובד כנ

 ".רכב שירות"או בעל "  אישירכב"בין אם הוא בעל , החשב הכלליהדרכה שקובע 
 

52.334 
, או לאחר שעות העבודה הרגילות, בשעות העבודה הרגילות, עובד המדינה המועסק בהדרכה בשירות

 .53.314יקבל תשלום בהתאם לפסקה 
 

52.335 
הניתנת  , ם זכאים לתשלום בעד הדרכה בשירותהעובדים הבאים אינ, 52.334למרות האמור בפסקה 

 :בשעות העבודה
 ;עובדים שטיבה ומהותה של עבודתם היא הדרכת עובדים )א(
 כלולה גם הדרכה בנושאים מסוימים לקבוצת עובדים מסוימת  ,עובדים שבין תפקידיהם הקבועים )ב(

 ;בעד הדרכה באותם נושאים לאותה קבוצה
בין , מעתה כאשר הם מדריכים בתחומים אלועובדים המופקדים על קביעת מדיניות והט )ג(

 ;במשרדם בין במשרדים אחרים
 ;ביחידותיהם) מינהלית או מקצועית( עובדים הכפופים להם  המדריכיםעובדים   )ד(
 . עובדים בחוזה בכירים )ה(

 )16/עב(
 

  תעריפים- 52.34
 

52.341 
 .53.3ראה סעיף , על תעריפים בעד עבודת הדרכה

 
52.342 
 .42.48 ראה סעיף ,ן תשלום בעד עריכת בחינותילעני

 
  נוהל- 52.35

 
52.351 

ליחידה )  2755מדף (ופס שכר מרצים ומדריכים יגיש חשבון בט, עובד שהועסק בהדרכה בשירות
היחידה תעביר עותק אחד של החשבון המאושר אל האחראי במשרד בו . שהזמינה אותו להדריך

 .מועסק העובד
 

52.352 
ם העסקתו של העובד תואמת את ההית ר  א, האחראי יבדוק על סמך העתקי החשבונות המאושרים )א(

  ;52.324שקיבל לעסוק בהדרכה ואת הסייגים שנקבעו בפסקה 
ינקוט צעדים , או כי עבר על הסייגים האמורים, מצא האחראי כי העובד עסק בהדרכה ללא היתר )ב(

 .משמעתיים נגד העובד
 

  הדרכה מחוץ לשירות- 52.36
 

52.361 
דינה כדין עבודה פרטית והעובד חייב לבקש  ,  של פרק זה51.112 מחוץ לשירות לפי פסקה הדרכה

 .42.48- ו42.43היתר לעסוק בהדרכה מחוץ לשירות לפי סעיפים 
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 ה תשלומים ותעריפים הקשורים בפעולות הדרכ- 53 פרק
,  ל" זה מובאים כללים בדבר משכורת ואשבפרק

,  תשלומים שונים וחופשות בתקופת השתלמות
כללי התנהגות וחובות העובד וכן תעריפים בעד  

 .פעולות הדרכה שונות

 תשלומים וחופשות בתקופת ההשתלמות,  משכורת- 53.1
 

ל בתקופת  '' משכורת ואש53.11/  כללי 53.10
 53.13/ מבוטל  סעיף 53.12/ השתלמות בארץ 

 קצובת לינה 53.14/ לארץ -קצובת שהייה בחוץ
 תשלום הוצאות אחרות 53.15/ לארץ -בחוץ

 הצטרפות 53.16/ לארץ -לעובד המשתלם בחוץ
 53.17/ לארץ -המשפחה למשתלם בחוץ

/ חופשת מנוחה בתקופת השתלמות בארץ 
 חופשת מנוחה בתקופת השתלמות 53.18
 לארץ-בחוץ

 
  כללי- 53.10

 
53.101 

- ו21.210ות אראה פסק, על חישוב תקופת השתלמות לצורך שהייה בדרגה ותוספת שהייה בדרגה
25.310. 

 
 ל בתקופת השתלמות בארץ'' משכורת ואש- 53.11

 
53.111 

כמשמעותם בפסקה " למותהשת"או " הכשרה"עובד אשר אושר לו להשתתף בפעולת הדרכה מסוג 
 .יקבל בזמן ההשתלמות את משכורתו,  הנערכת בארץ51.112

 )3/סא(
 

53.113 
 יום אחד  המשתתף באישור משרדו בפעולת הדרכה בארץ הנמשכת,עובד המועסק במשרה חלקית

זכאי לתשלום משכורת מלאה בעד אותם ימים במקום משכורת חלקית ל פי  , שלם או ימים שלמים
 . בהתאמה53.116- ו53.115ות אולפי התנאים המפורטים בפסק, חלקיות משרתו

 )12/נג(
 

53.114 
פי מענק השתלמות שאינו כולל כלכלה או לינה -על, המשתלם בארץ שלא במקום מגוריו עובד )א(

ל בעת לימודיו אם יהיה זכאי להם  "זכאי לדמי אש, והוא מקבל משכורת בתקופת ההשתלמות
דר באותן נסיבות ממקום מגוריו הקבוע לשם מילוי תפקיד אילו נע, 26.2לפי הוראות פרק משנה 

 - ואם אישרה זאת ועדת ההשתלמות המרכזית במקרים שבסמכותה, ובתנאי שהאחראי אישר זאת
   .51.2ראה פרק משנה 

הוראה זו אינה חלה על עובד שקיבל מענק השתלמות ללימודים המתקיימים בימים בהם הוא 
אלא אם תורה נציבות שירות המדינה דבר אחר ,  למלא את תפקידיו הרגילים במשרדממשיך

 ;במקרה מסוים
, ידי נציבות שירות המדינה במשך יום עבודה מלא-עובד המשתתף בקורס הכשרה הנערך על )ב(

 ;ללא תלות במקום מגוריו, ל"יהיה זכאי לדמי אש, ואינו מקבל ארוחת צהריים במהלך הקורס
 אם הוא ,)לפי דיווח(או ברכבו הפרטי , זר הוצאות נסיעה בתפקיד ברכב ציבוריעובד זכאי להח )ג(

 .נמנה עם העובדים הזכאים לקבל דמי אחזקת רכב ותשלום בעד נסיעתו ברכבו הפרטי
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53.115 
כמשמעותם בפסקה " השתלמות"או " הכשרה"בפעולות הדרכה מסוג , עובד המשתתף באישור משרדו

והוא נעדר בשל כך מעבודתו  , או השלמת השכלה פורמלית, למעט רכישת השכלה פורמלית, 51.112
יהיה זכאי לתשלום שעות נוספות עבור השעות שבהן השתתף בפועל בפעולת הדרכה , ימים שלמים

 .כמפורט להלן, הנמשכת מעבר לשעות העבודה המקובלות לגביו
,   שעות נוספות בחודש25ידי משרדו עולה על -מאושרות לו עלעובד שמכסת השעות הנוספות ה )א(

 ;יהיה זכאי לתשלום שעות נוספות במסגרת מכסת השעות שאושרו לו לתשלום באותו חודש
בכל מקרה סך כל השעות הנוספות שבהן השתתף העובד בפעולת הדרכה מעבר לשעות העבודה  )ב(

לא יחרוג בחישוב חודשי , ות במשרדלרבות העבודה בפועל בשעות נוספ, המקובלות לגביו
 ;לתשלום מעבר למכסת השעות הנוספות שאושרו לו לתשלום במשרדו באותו חודש

עובד שאין לו מכסת שעות נוספות מאושרות או שמכסת השעות הנוספות המאושרות לו נמוכה  )ג(
 .ודש שעות נוספות בח25יהיה זכאי לתשלום שעות נוספות עד ,  שעות נוספות לחודש25-מ
 )12/נג(

 
53.116 

והיא , עובד המשתתף באישור משרדו בפעולת הדרכה ממוסדת המיועדת לעובדים בשירות בלבד
 למעט "השתלמות"או " הכשרה"מסוג , ידי המשרדים-ידי נציבות שירות המדינה או על-נערכת על

לאחר שהשלים במסגרת עבודתו הרגילה את  , או  השלמת השכלה פורמלית, רכישת השכלה פורמלית
יהיה זכאי לתשלום שעות נוספות עבור השע ות  , מכסת שעות העבודה המקובלות לגביו באותו יום

 ).ג) (ב) (א (53.115כאמור בפסקה , שבהן השתתף בפעולת ההדרכה
 )12/נג(
 

53.117 
, יוכרו שעות לימוד בפועל, 53.116, 53.115ות אלצורך חישוב תשלום בעד שעות נוספות כאמור בפסק

וכן שעות הנסיעה ממקום מגוריו למקום הלימודים , בכיתת לימודבהתאם לתכנית לימודים הנערכת 
 .אירועים חגיגיים ופעולות בידור, ארוחות, לא יובאו בחשבון שעות עבודה עצמית .ובחזרה

 )12/נג(
 

53.118 
מפורט על שעות הלימו ד ) 2430מדף (ל ונסיעות "ח אש"נה בהגשת דותשלום השעות הנוספות מות

 .26.251בהתאם לתכנית הלימודים וכן שעות הנסיעה בפעולת ההדרכה כאמור בפסקה 
 )12/נג(
 

53.119 
 .27.80תשלום שכר עידוד למשתתפים בפעולות הכשרה ראה סעיף 

 )11/שס(
 

  סעיף מבוטל- 53.12
 

53.121 - 53.123 
 פסקאות מבוטלות

 
 לארץ- קצובת שהייה בחוץ- 53.13

 
53.131 

 ;נסמן מבוטל )א(
לארץ לתקופה -השתלמות בחוץ, לפי העניין, ל המשרד או מנהל יחידת הסמך שלו"אישר מנכ )ב(

הוראות התאם לל לעובד כאמור יהיה לפי השיעורים הנקובים ב"תשלום האש,  יום30של עד 
 ;ש"הוראות השות  ום"תכ

 % 25-יהיה זכאי ל,  יום והוא מקבל אירוח מלא30עובד שאושרה לו השתלמות לתקופה של עד  )ג(
 .ם"הוראות תכהשהייה כמפורט במקצובת 

 )6/עב(
 

53.132 
להוצאות קטנות אחרות הקשורות בהימצאותו של   ו לכיסוי הוצאות לכלכלהמיועדת, השהייהקצובת 

עמלת , דמי שירות,  נסיעות עירוניות בשירות עירוני,שיחות טלפון מקומיות: לארץ כגון-העובד בחוץ
 . וכן הוצאות אחרות הנובעות מהיעדרו של העובד מביתוהפרשי שער, ח"המרת מט
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53.133 
לנסוע במונית ולא בתחבורה ציבורית לצורך מילוי תפקיד בעת שהותו במקרים חריגים נאלץ העובד 

,  פי סעיף זה-רשאי הוא לתבוע את החזר ההוצאות שנגרמו לו בנוסף לקצובה הניתנת על, לארץ-בחוץ
על ; מהותה והנסיבות אשר חייבו אותה, ח מפורט על נסיעות אלו בציון כיוון הנסיעה"בתנאי שיגיש דו

 .ם"הוראות תכאישור כאמור יינתן בהתאם ל. לצרף קבלות העובד
 

 לארץ- קצובת לינה בחוץ- 53.14
 

53.141 
הוראות  כמפורט בלינהלקצובת ,  הימים הראשונים30-זכאי ב, לארץ-עובד היוצא להשתלמות בחוץ

 .אם החליטה הוועדה על תשלום מופחת להסדר לינה אחר למעט ,ש"הוראות שות  ום"תכ
 

 לארץ- תשלום הוצאות אחרות לעובד המשתלם בחוץ- 53.15
 

53.151 
, על חשבון מענק השתלמות מתקציב משרדו, לארץ-אושרה השתתפותו של עובד בהשתלמות בחוץ

 .ם"הוראות תכם לבהתאזכאי להחזר הוצאותיו 
 

53.152 
או בעזרת מקורות על חשבון מענק השתלמות , לארץ-אושרה השתתפותו של עובד בהשתלמות בחוץ

הוחזרו לו הוצאות אלו במענק בתנאי שלא , 53.151זכאי לקבל את הוצאותיו הנזכרות בפסקה , אחרים
 .שקיבלאו ממקורות אחרים ההשתלמות 

 
53.153 - 53.155 

 פסקאות מבוטלות
 

53.156 
 .הביטוח יכלול רק את העובד עצמו אך לא את בני משפחתו היוצאים עמו. עובד יבוטח בביטוח רפואי

 )20/סט(
 

53.157 
 .53.156-ו, 53.151 קובע הוראות ביצוע לפסקאות החשב הכללי

 
53.158 

 .53.16 ראה סעיף -פחה למשתלם ועל התשלומים להם זכאי עובד עקב כך על הצטרפות המש
 

 לארץ- הצטרפות המשפחה למשתלם בחוץ- 53.16
 

53.161 
, על חשבון תקציב משרדו או ממקור אחר, לארץ-אושרה השתתפותו של עובד בהשתלמות בחוץ

ולפי אישור אותו  , )להבדיל מסיור לימודים(ועי וההשתלמות נעשית במוסד לימודים אקדמי או מקצ
רשאית נציבות שירות המדינה לאשר כי משפחתו של ,  חודשים15-מוסד תארך ההשתלמות יותר מ

ובלבד , )18 פירושה אשת העובד וילדיו עד גיל - "משפחה"לצורך פסקה זו  (העובד תצטרף אליו 
 :שנתקיימו באותה השתלמות שני התנאים הבאים

בשים לב לחיוניות ההשתלמות  , י אישר את השתתפות העובד באותה השתלמות ואישרהאחרא )א(
 ;את נכונות המשרד לשאת בהוצאות הכרוכות בהצטרפות המשפחה למשתלם, לעבודת המשרד

ממועד צאת המשפחה ועד למועד שנקבע לסיום השתלמותו של העובד נותרה תקופה של שישה  )ב(
 .ישה חודשים לפחות עם העובדש, והמשפחה תשהה לכן, חודשים לפחות

 
53.162 

, לארץ-לאחר שיצא עובד להשתלמות במוסד לימודים בחוץ,  יחולו גם אם53.161הוראות פסקה 
לתקופה נוספת אשר יחד עם תקופת ההשתלמות הראשונה  , הוארכה שהייתו לשם לימודים באותו מוסד

 . חודשים15-תארך בוודאות יותר מ
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53.163 
,  יממן המשרד את הוצאות נסיעתם, 53.161-53.162נתנה נציבות שירות המדינה אישור לפי פסקאות 

המשרד . מהארץ למקום שבו משתלם העובד, של בני משפחת העובד בדרך הקצרה ביותר, הלוך וחזור
 .לא יישא בכל הוצאה אחרת

 
53.164 

 שהתה משפחת העובד ,53.162- ו53.161:  פסקאותאם בעת מתן אישור נציבות שירות המדינה לפי
יממן המשרד את הוצאות הנסיעה של המשפחה ממקום ההשתלמות חזרה  , לארץ-המשתלם בחוץ

 .לארץ בלבד
 

 שתלמות בארץ חופשת מנוחה בתקופת ה- 53.17
 

53.171 
על חשבון מענק השתלמות , אשר אושרה השתתפותו בהשתלמות המתקיימת בארץ, עובד )א(

 ;33.122זכאי לחופשת מנוחה בהתאם למכסה המגיעה לו לפי פסקה , מתקציב משרדו
ית  ובתוך תקופת ההשתלמות חלה פגרת לימודים רשמ, נערכת ההשתלמות במוסד לימודים )ב(

ייזקפו  ימי  פגרה  אלה  על חשבון ימי חופשת המנוחה העומדים לרשות , שנקבעה במוסד
 .33.11העובד בהתאם לסעיף 

 
53.172 

רשאי מנהל היחידה לתבוע מן , 53.171חלה בתקופת ההשתלמות בארץ פגרת לימודים כאמור בפסקה 
 .או למשך חלק ממנה, עבודתו הרגילה במשרד למשך כל תקופת הפגרההעובד לחזור ל

 
53.173 

עובד המשתלם בארץ חייב להודיע מראש למנהל היחידה על כל פגרת לימודים העתידה לחול במוסד  
 .בו הוא משתלם

 
 לארץ- חופשת מנוחה בתקופת השתלמות בחוץ- 53.18

 
53.181 

, לארץ-מכסת ימי מחלה בעת השתתפות בהשתלמות בחוץעובד אינו זכאי למכסת ימי חופשה ו )א(
 ;אשר עולה על חודש אחד

לארץ לתקופה של -עובד אשר אושרה השתתפותו בהשתלמות בחוץ, כתוצאה מהאמור לעיל )ב(
תנוכה ממכסת החופשה הצבורה אשר ,  ואשר ניתנה לו מכסת חופשה שנתית, חודש אחד לפחות

בה נעדר ושה ה  , ועדה לתקופת העבודההועמדה לזכותו החלק היחסי של המכסה שנ
 .בהשתלמות

 ))1.7.2003(ג "בת מוז התשס'  א:תחולה(
 

53.182 
ייזקפו ימי פגרת לימודים רשמית שהוכרזה בו על חשבון יתרת ימי  , נערכה ההשתלמות במוסד לימודים

 .חופשת המנוחה של העובד
 

53.183 
יבות שירות המדינה לקבוע כי מעמדו של העוב ד  רשאית נצ,  יום13-היה משך פגרת הלימודים ארוך מ

יהיה כשל עובד , ל ותשלומים אחרים"אש, לעניין משכורת,  יום אלה13-ביתרת ימי הפגרה שמעל ל
 .ולא כשל עובד השוהה בהשתלמות לפי הוראות פרק משנה זה, הנמצא בארץ בחופשת מנוחה רגילה

 
53.184 

בהקדם האפשרי על כל פגרת , להודיע מראש לאחראיחייב , לארץ-עובד היוצא להשתלמות בחוץ
מיד אחרי שובו מההשתלמות יצהיר העובד על ימי  . לימודים העתידה לחול במוסד בו הוא משתלם

 או 53.182פי הוראות פסקה -פגרת הלימודים הרשמית שחלו בתקופת השתלמותו והאחראי ינהג על
 . הכל לפי העניין53.183
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  התנהגות וחובות של משתלם- 53.2
 

 53.22/  התנהגות וקיום ההתחייבות 53.21
 חובות אחרות

 
  התנהגות וקיום ההתחייבות- 53.21

 
53.211 

רשאי האחראי , או אינו שוקד כראוי על לימודיו, עובד שאיננו מתנהג כשורה במקום השתלמותו
אין האמור לעיל מונע נקיטת אמצעי  . תו ולבטל את מענק ההשתלמותבמשרד להפסיק את השתלמו

 .משמעת נגד עובד אשר לא התנהג כשורה או הפר את המשמעת במקום השתלמותו
 

53.212 
 ).61.19ראה סעיף  (.אסור למדריכים ולמשתלמים לעשן בעת פעולות הדרכה

 
53.213 

והפסיק את לימודיו מאיזו סיבה ) 52.14- ו51.68ראה סעיפים ( השתלמותו עובד שהתחייב לשרת בתום
ינכה חשב המשרד או יחידת  , למעט מחלה או סיבה אחרת המתקבלת על דעת האחראי להדרכה, שהיא

 ).52.146אה פסקה ר(הסמך את מענק ההשתלמות ממשכורתו או יגבה אותו ממנו בדרך אחרת 
 

53.214 
אך פרש מהשירות בטרם חלפה  , או חזר לעבודה, לא חזר עובד לעבודתו בתום תקופת ההשתלמות

יגבה ממנו המשרד סכום שיחסו , תקופת ההתחייבות ואין התחייבותו בטלה בהתאם לתנאי ההתחייבות
 .בה צריך היה לשרת לתקופה שלה התחייב, לסך הכל של מענק ההשתלמות כיחס התקופה

 
53.215 

ינקוט המשרד נגדו צעדים , 53.214 או בפסקה 53.213לא שילם עובד את הסכומים האמורים בפסקה 
ות שירות כדי להוציא לפועל את התחייבותו ויודיע על נקיטת צעדים אלו לנציב, משפטיים נאותים

 .חשב הכלליהמדינה ול
 

  חובות אחרות- 53.22
 

53.220 
בתום , חייב להגיש) 51.24ראה סעיף (, עובד היוצא להשתלמות לפי החלטת ועדת ההשתלמות

ח ייערך בהתאם "הדו. לת משרדו ולוועדת ההשתלמות המרכזיתח בכתב להנה"דו, השתלמותו
 .חל גם על עובד שאושרה לו היעדרות בשכר בלבד, האמור לעיל .להנחיות השירות להדרכה ולהשכלה

 
53.221 
היוצא להשתלמות על חשבון מענק של ארגון האומות המאוחדות או של מוסד אחר המחיי ב  , עובד

 ולנציבות שירות משרד החוץל, ללשכה לסיוע טכני, ימציא לאחראי, חות על ההשתלמות"להמציא דו
במשך תקופת השתלמותו , המדינה עותקים מכל הדינים והחשבונות שיגיש למוסד שהעניק את המענק

 .ואחריה
 

53.222 
חייב להמציא , שבון תקציב משרדואשר אושרה השתתפותו בהדרכה מחוץ לשירות על ח, עובד

לא יאוחר מחודש ימים אחרי שובו ; דין וחשבון בכתב על השתלמותו, אחת לחודש, לאחראי
שיכלול פרטים על תכניותיו  , מהשתלמותו הוא חייב להמציא לאחראי דין וחשבון סופי ומסכם

בון על עבודתו ועל בתום שנה מיום חזרו מהשתלמות הוא חייב להמציא לאחראי דין וחש. בעבודתו
 .לארץ-הדרכים בהן ניצל לטובת עבודתו את הידיעות שרכש בחוץ

 
53.223 

 - בעניין יציאת עובד לחוץ43.21חייב למלא אחר הוראות סעיף , לארץ-עובד היוצא להשתלמות בחוץ
 .לארץ
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 מבחנים ובחינות,  תעריפי הדרכה- 53.3
 

 הוצאות נסיעה  53.32/ ריפים  קביעת תע53.31
 סעיף 53.34/  ביטול זמן 53.33/ ל ''ואש

 מדדים לקביעת תעריפי הדרכה  53.35/ מבוטל 
/   תעריפי הרצאות ופעולות הדרכה 53.36/ 

 מדדים לקביעת תעריפי מבחנים ובחינות 53.37
 53.39/  תעריפי מבחנים ובחינות 53.38/ 

 םמרצים במקצועות שוני
 

 עת תעריפים קבי- 53.31
 

53.311 
עריכת בחינות ובדיקתן ושיר ותי הדרכה אחרי ם   , הדר כה מקצועית ומעשית, התעריפים בעד הרצאות )א(

אגף  בכיר   ידי -ומפורסמים מעת לעת על ,  שממנה  נציב שירות  המדינה, ידי ועדה  בין מ וסדית-עלנקבעים 
 ;בנציבות שירות  המדינ ה השכלה  ור ווחה, הדרכה

מים במסגרת יחסי עבודה בין המדינה  לבין נותן   דן  בהם אינם  משול) א (יודגש כי  התער יפים שנסמן  )ב(
קבע ערכאה  מוסמכת ית,  ואולם  אם  על  אף הכ וונה  המ פורשת  שלא  יוו צרו יחסי עבודה, השירותים  כאמו ר

ד ן בה ם ככוללי ם   ) א(ירא ו א ת התעריפים שנ סמן , עבודהכי בין המדינה  למקבל התשלומים נותר ו יחסי 
 )19/סא(. דיןשלומים והכל בכפוף  לכלאת כל זכ ויותיו  הסוציאליות של מקבל הת

 
53.312 

 בנציבות שיר ות המדינ ה הם ה תעריפים  ור ווחה  ה שכלה ,הדרכהאגף בכיר    ידי-התעריפים המפורסמים על )א(
 ; המרביים שמותר לשלם 

לקבוע , לפי  נסיבות המקרה, רשאים, ות ים האמורים לעיל ניתנים השיר ן  האחראים לארג ון הפעולות בה )ב(
 )19/סא(.תשלומים נמוכי ם מן התעריפים  האמורים

 
53.313 

 :התעריפים אינם חלים על השירותים הבאים
 ;משרד החינוךעריכת בחינות בגרות ובחינות גמר המתקיימות מטעם  )א(
 ;הדרכה בשיעורי ספורט וחינוך גופני )ב(
 ;ידי המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית-עריכת בחינות ממשלתיות על )ג(
 .כתיבה ובדיקה של בחינות מועצת יועצי המס בישראל )ד(

 )11/שע(
 

53.314 
יוקטן התשל ו ם   , בשעו ת העבודה,  דן פרק משנה זהםעובד המדינה שהורשה לתת  אחד השירותים בה )א(

 ; 25%-המגיע לו בעד אותו שי רות ב 
  % 100יקבל תשלום   של ,  ל אחר שעות  העבודה הר גילות,    המועסק בהדרכה בשירותעובד המדינה )ב(

בגי ן ההד רכה  ,  לגמול   שעות נ וספות ב אותו  היום, יה  זכאי  בנוסףעובד זה   לא יה.  מהתעריף המגיע לו
 . בשירות

 )20/עג(
 

 ל'' הוצאות נסיעה ואש- 53.32
 

53.321 
 .26.2ל בהתאם להוראות פרק משנה "זכאי לקצובת אש,  משנה זהת  פר קעל יו חל ות ה וראושנותן  שירו תים  

 
53.322 
 נסיעה הוצאות החזר

 למרצה חיצוני  )א(
פי -החזר הוצאות הנסיעה יהיה על, בגין נסיעות אשר ביצע המרצה בתחבורה ציבורית .1

 ;התעריפים הנהוגים בשירותי התחבורה הציבוריים
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פי -החזר הוצאות הנסיעה יהיה על, אשר ביצע המרצה בתחבורה ציבוריתבגין נסיעות  .2
 ; התעריפים הנהוגים בשירותי התחבורה הציבוריים

החזר הוצאות הנסיעה יהיה בהתאם , בגין נסיעות אשר ביצע המרצה ברכבו הפרטי .3
למעט הסעיפים  (13.9.2' מס" התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים", ם"את תכהורל

 ; )המתייחסים לביטול זמן
לנסיעות הקשורות במתן  ) מכונית(התעריף בעד נסיעות למרצים המשתמשים ברכבם  .4

 .ל" הנמ"התכ ויפורסם בהוראת החשב הכלליידי -מעודכן מפעם לפעם עלהשירות 
 :למרצה אשר הינו עובד מדינה )ב(

החזר הוצאות , עירוניות אשר בוצעו בתחבורה ציבורית או ברכבו הפרטי-בגין נסיעות בין
 .ים הנהוגים בשירותי התחבורה הציבורייםפי התעריפ-הנסיעה  יהיה על

 
  ביטול זמן- 53.33

 
53.331 

זכאי לתשלום בעד ביטול זמן הכרוך במתן השירותים  ,  השירותים שעליו חל פרק משנה זהןנות
 .לפי האמור להלן, הנדונים

 
53.332 

 בין מקום אם המרחק, ובחזרהלמקום מתן השירות ממקום המוצא נסיעה ביטול זמן הינו זמן ה )א(
 ;מ בכיוון אחד" ק30-המוצא לבין מקום מתן השירות הוא יותר מ

 ;הוא מקום מגוריו של נותן השירות, לצורך סעיף זה, מקום מוצא )ב(
נחשב כמקום המוצא מקום  ,או מיד אחריהן, ואולם אם הוא נותן את השירות בשעות העבודה )ג(

 ;העבודה הרגיל של העובד
 כמקום  המגוריםנחשב מקום , גוריו מייד לאחר שעות העבודהאם הוא נותן את השירות במקום מ )ד(

 .המוצא
 

53.333 
 מהתעריף החל על השירות שבעד נתינתו 40%התשלום בעד כל שעה של ביטול זמן בנסיעה הוא  )א(

 ;נערכה הנסיעה
 ;מ של נסיעה" ק50הבסיס לחישוב הזמן הוא שעה אחת של ביטול זמן על כל  )ב(
 ;  חל על עובדי מדינההתשלום עבור ביטול זמן אינו )ג(
 . עובד המדינה המרצה מעבר לשעות העבודה אינו זכאי לתשלום בגין ביטול זמן )ד(

 ) 20/ עג(
 

53.334 
בשל הפסקת צהריים או (השתלמות הפחות במקום חלה הפסקה או המתנה של שעה אחת ל )א(

ממונה על  פי דרישתו של ה-הפסקה בין הרצאה להרצאה בהתאם לתכנית הלימודים ועל
 ;בעד זמן ההפסקה זכאי נותן השירות לפיצוי ,)ההדרכה

 מהתעריף לשעת הרצאה החל עליו בע ד  25%שיעור הפיצוי הינו מספר שעות ההפסקה כפול  )ב(
 .ההשתלמות שבה הרצה

 
53.335 

אם יחליט על כך האחראי , יקבל נותן השירות,  לילה שלם53.334כללה ההפסקה כאמור בפסקה 
על הזמן ,  מהתעריף החל עליו בעד ההשתלמות שבה הרצה10%פיצוי בשיעור , לארגון ההשתלמות

 7:30רת ולא יאוחר משעה שחלף בין יום הרצאתו האחרונה לבין יציאתו למקום ההשתלמות למח
 .בבוקר או בין סיום הרצאתו האחרונה לבין התחלת הרצאתו למחרת

 ))1.1.1978(ח "ב בט בת תשל"כ: תחולה(
 

53.336 
 פסקה מבוטלת

 
  סעיף מבוטל- 53.34

 
53.341 

 פסקה מבוטלת
 )26/סט(
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  מדדים לקביעת תעריפי הדרכה- 53.35

 
53.351 

 .התעריפים לתשלום בעד הרצאות מבוססים על מעמדו והשכלתו של המרצה
 

53.352 
 :המרצים חולקו לשש קבוצות )א(

מנהלים , יםפרופסור, )בדימוס(שופטים :   מרצים בכירים שאינם עובדי מדינה- 1קבוצה  .1
 הר א (2 ויועץ 1יועץ , של מוסדות ומפעלים, של משרדי ממשלה) בגמלאות(כלליים 

וכן , מרצים בעלי תואר שלישי המדריכים בתחום התמחותם, )13.9.2מ "הוראת תכ
אשר אינם עובד י   ות נדרשים ועובדים בשירות הציבורימומחים ברמה גבוהה במקצוע*

 ;  ומעלה בדירוג המינהלי או בדרגות מקבילות בדירוגים המקצועיים22בדרגה , מדינה
 לעיל שהם עובדי המדינה המדריכים לאחר שעות עבודתם 1 מרצים מקבוצה -א 1קבוצה 

 ;)לאחר שביצעו את כל מכסת השעות היומית של יום העבודה(
  ; לעיל שהם עובדי המדינה המדריכים בשעות עבודתם1 מרצים מקבוצה -ב 1 קבוצה

מ "הוראת תכ הרא( 3יועץ ,  מרצים בכירים או מרצים במוסדות להשכלה גבוהה- 2קבוצה  .2
מדינה אינם נכללים   עובדי. יכים בתחום התמחותםומרצים בעלי תואר שני המדר, )13.9.2

 ;בקבוצה זו

, )לרבות מפקחים ועובדי הוראה בעלי תואר שני( עובדים בעלי תואר שני - 3קבוצה  .3
עובדי ם  , מרצים במוסדות להשכלה גבוהה בעלי תואר ראשון המדריכים בתחום התמחותם

 ;ים המקצועייםאו בדרגות מקבילות בדירוג,  בדירוג המינהלי19-21בדרגות 

בעלי תואר ראשון וכן מורים מוסמכים או  ,  מדריכים במוסדות להשכלה גבוהה- 4קבוצה  .4
 ;או בדרגות מקבילות בדירוגים המקצועיים,  בדירוג המינהלי18עובדים בדרגה 

 17עובדים בדרגה ,  מדריכים מוסמכים או מומחים המרצים בתחום מקצועם- 5קבוצה  .5
 ;גות מקבילות בדירוגים המקצועייםאו בדר, בדירוג המינהלי

,  תלמידים במוסדות להשכלה גבוהה,  מורים או מדריכים בלתי מוסמכים- 6קבוצה  .6
או בדרגות מקבילות בדירוגים ,  או נמוכה ממנה בדירוג המינהלי16עובדים בדרגה 

 .המקצועיים
 

 :מומחים ברמה גבוהה במקצועות נדרשים* )ב(
 . ואשר אין מרצים רבים בתחום זה,  גבוהה בתחום מסויםמרצים בעלי מומחיות ייחודית וברמה

על מרצה שכזה . הדרישות להזמנת מרצה שכזה אינן כוללות דרישת השכלה פורמלית כלשהי
או אסמכתאות " תעודות"אם באמצעות , לכך שהוא אכן מומחה ייחודי בתחומו" הוכחות"לספק 

 .צעים אחריםואם באמ) 'ועיתונות וכד, פרסומים, מאמרים(פורמליות 
  )26/סט(

 
53.353 

 :התעריפים להדרכה מקצועית או מעשית מבוססים על שני נתונים
 ;רמת המדריך )א(
 .מקום מתן ההדרכה )ב(
 

53.354 
 :קו לשתי קבוצותהמדריכים חול

 בעלי ותק מקצועי או בהדרכת  מורים ומדריכים בלתי מוסמכים,מורים ומדריכים מוסמכים: 'קבוצה א
 ;שנים לפחותחמש עובדים של 

 .שניםחמש מורים ומדריכים בלתי מוסמכים ובעלי ותק של עד : 'קבוצה ב
 

53.355 
 :מקומות מתן ההדרכה חולקו לשני סוגים

 ;)קורסים מקצועיים(ה ומעבדות בתי מלאכ: 'סוג א
 .מוסדות ומעונות: 'סוג ב
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3.356 
 .התעריפים לשירותי הדרכה אחרים נקבעו לפי סוג שירותי ההדרכה

 
53.357 

 : הבאיםסוגיםלשירותי ההדרכה חולקו 
היכרות עם אוכלוסיית : הכוללת בין היתר, שעת הכנה שמבצע המרצה לפני מתן ההרצאה: הכנה )א(

תכנון ההרצאה והדגשים לפי דרישות הממונה , הגדרת מטרות ההרצאה, להדרכההיעד 
, הכנת מצגת ממוחשבת, עדכון חומרי למידה קיימים והתאמת ההרצאה לקהל היעד, המקצועי

 ;חיבור תדריכים וכדומה, חיבור תרגילים ואירועים
 נדר ש  חדשנית אשר/ וייעוץ שמבצע יועץ לפיתוח של פעולת הדרכה חדשה פיתוחתשע )ב(

פיתוח פעולת הדרכה לפני קיומה כולל . להתאימה ספציפית למאפייני ולצרכי אוכלוסיית היעד
תכנים הפיתוח ,  צרכי ההדרכה של קהל היעד בתחום הספציפי של ההדרכהאפיון : מספר שלבים

, ביבליוגרפיה, תרגילים, סימולציות: הכנת חומרי למידה כגון,  שיעורך מער וכתיבתמקצועייםה
במשרד ומחוץ  (כל זאת תוך קיום ראיונות ומפגשים עם מומחי התוכן , )לפי הצורך(' מרים וכומא

 ;ההרצאה/ הרלוונטיים לתחום בו נדרש פיתוח הקורס) למשרד
 פיזי במקום לימודבדיקת תנאי , צילום חומר לימודי, בדיקת נוכחות תלמידים : ארגוני ריכוז )ג(

  ; כיתות3 או מעל  כיתות3 עד, הלימוד
 ; והנחיה מודרכתתרגול )ד(
 . בבחינותהשגחה )ה(
 

  תעריפי הרצאות ופעולות הדרכה- 53.36
 

53.360 
ויש לנהוג בהתאם , התעריפים המצוינים להלן בפרק משנה זה אינם כוללים מס ערך מוסף )א(

 ; בנדוןהחשב הכללילהוראות 
 ;בחינות ומבחנים, ות הכנה ישולמו לפי תעריפי הדרכהשע )ב(
של אגף ) התקשרות עם נותני שירותים חיצוניים(ייעוץ ישולמו לפי תעריפי ייעוץ /שעות פיתוח )ג(

 ;החשב הכללי
בחינות  , השגחה בבחינות ישולמו לפי תעריפי הדרכה/ תרגול והנחיה מודרכת/ ריכוז ארגוני )ד(

 .ומבחנים
 

53.361 
 התעריפים בעד הרצאות ובעד הדרכה מקצועית נקובים בשקלים חדשים לשעה לפי רמת המרצה

 . 53.352כמפורט בפסקה ואישורים חריגים 
 

53.362 
, 53.354כמפורט בפסקה , לפי קבוצות, התעריפים בעד הדרכה מעשית נקובים בשקלים חדשים לשעה

 .53.355רמת המדריך ומקום ההדרכה כמפורט בפסקה 
 )26/סט( 
 

53.363 
לפי סוג השירות כמפורט , התעריפים בעד שירותי הדרכה אחרים נקובים בשקלים חדשים לשעה

 .53.357בפסקה 
 )19/סא(
 
 

53.364 
. שעת הרצאה או הדרכה כוללת הפסקה של לא יותר מעשר דקות, 53.362- ו53.361ות אלצורכי פסק

 .הרצאה או הדרכה הנמשכת ברציפות לפחות שעה וחצי נחשבת כאילו נמשכה שעתיים
 

53.365 
ירים חיבור תדריכים וחיבור פרשיות או תקצ, השעות שבעדן מגיע תשלום בעד הנחיית פרויקטים )א(

, הן מספר השעות שבהן הועסק המנחה או המחבר לפי הצהרתו, 53.363בהתאם להוראות פסקה 
 ;ואולם אין לכלול בהן שעות הכנת ראשי פרקים

 . אינו זכאי לתשלום-עובד המדינה שחיבר או הכין חומר לימודי בשעות העבודה  )ב(
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53.366 
הן שעות שבהן שהה , 53.363בהתאם להוראות פסקה , לום בעד ריכוז ארגוניהשעות שבעדן מגיע תש

הרצאות (למעשה המרכז או המדריך במקום ההשתלמות בשעות שמתקיימות פעולות ההדרכה 
 .ואולם לא יותר ממספר השעות המרבי שקבע מראש האחראי לעריכת פעולת ההדרכה, )וכדומה

 
53.367 

ובכללם , עות שבעדן מגיע תשלום בעד השגחה במבחנים הן זמני הבחינה הנקובים בשאלוןהש
פי -על, בעד חלק משעה משלמים באופן יחסי לתשלום תמורת שעה שלמה. ההפסקה בין חלק לחלק

 .התעריף החל על ההשגחה במבחן הנדון
 

53.368 
   חריגיםאישורים

 תעריפי על 10%ניתן לאשר תוספת של עד ,  לבקשת הממונה על ההדרכה של המשרדבהתאם )א(
 אשר המרצים ועל תעריפי המדריכים בהדרכה מעשית שהם בעלי ותק של חמש שנים לפחות 

ידי הממונה על ההדרכה אישורים בכתב -ובלבד שהוצגו על,  שעות הרצאה400צברו מעל 
  ;ב1; א1; 1ת  זו אינה חלה על קבוצוהוראה. 'מטעם משרדי הממשלה וכו,  לימודייםממוסדות

 בשפה הניתנת מהתעריף היסודי בעד הרצאה 20% במקרים מיוחדים לשלם תוספת של עד ניתן )ב(
 של בכתבכאשר הדבר מחייב הכנה מיוחדת ולאחר אישור , זרה שאינה שפת האם של המרצה

  ;20%בכל מקרה לא תעלה התוספת על סך של . הממונה על ההדרכה
 והצגותהופעות , מניםא,  מרצים מיוחדים ובעלי שםהזמנת )ג(

") אמן "- להלן(הופעות והצגות ,  שם ומבוקשים במיוחד וכן לאמניםבעלי,  מיוחדיםלמרצים
פי השכר להופעה שאותו הם נוהגים לקבל בשוק  -פי השכר לשעה או על- לשלם עליהיהניתן 
 אגף  בשיתוף השכלה ורווחה, אגף בכיר הדרכהידי -נוהל בנושא זה מתפרסם על. ציבורי/הפרטי

 .החשב הכללי
 

  מדדים לקביעת תעריפי מבחנים ובחינות- 53.37
 

53.371 
 . ולבדיקתם מבוססים על סוג העבודההתעריפים לעריכת מבחנים ובחינות

 
53.372 

 :עבודות המבחנים והבחינות חולקו לסוגים הבאים
 ) לשעה" (קוויז"תרגילים מסכמים ושאלוני , חיבור מבחנים בכתב )א(
 )  למבחן(בדיקת מבחנים בכתב  )ב(
   )לעבודה(בדיקת עבודות בית  )ג(
 )  שאלות20 -ל" (קוויז"בדיקת מבחני  )ד(
 )לשעת בדיקה(מכה בדיקת עבודת גמר להס )ה(

 )26/סט(
 

  תעריפי מבחנים ובחינות- 53.38
 

53.380 
 . דקות60 -שעת מבחן בסעיף זה 

 
53.381 

פי סוג העבודה ורמת הנבחנים כמפורט בפסקה  ל הם,ת מבחנים ובחינותוהתעריפים בעד עבוד )א(
53.372; 

 ;)א(53.361פסקה בפה הוא לפי המפורט -התעריף בעד ביצוע בחינות בעל )ב(
לשעת בדיקה של עבודת גמר להסמכה המוגשת בתום הכשרה או השתלמות מקצועית  התעריף )ג(

 ;בנציבות שירות המדינה השכלה ורווחה, אגף בכיר הדרכהידי -יפורסם מעת לעת על
והבוחנים , פה למכרז פנימי או למכרז פומבי אינן נחשבות כבחינות לצורך פסקה זו-בחינות בעל )ד(

 .בהן אינם זכאים לכל תשלום
 )19/סא(
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53.382 
או לבדיקת עבודת גמ ר ) 53.372פסקה (' השעות בעדן מגיע תשלום לפי שעות לעבודה מסוג א

בעד חלק של ש עה  . הן שעות עבודה לפי הצהרת מבצע העבודה הנדונה, )53.381פסקה (, להסמכה
 .פי  התעריף החל על העבודה הנדונה-על, משלמים באופן יחסי לתשלום בעד שעה שלמה

 
53.383 

אם הזמן ,  בעד כל שעה מעבר לשעה השנייה50%-מוגדל ב) 53.372פסקה (' התשלום לעבודה מסוג ב
 בעד כל שעה מעבר 50%-ב' כן מוגדל התשלום לעבודות מסוג ג; שנקבע למבחן הוא יותר משעתיים

 . אמד שעשיית העבודה צריכה להימשך יותר משעתייםאם נ, לשעה השנייה
 

53.384 
יהיה התשלום , אם היו המבחנים פחות מחמישה, )53.372בפסקה ' ג-ו' סוגים ב(בעד בדיקת מבחנים 

 .כאילו נבדקו חמישה מבחנים
 

53.385 
 פסקה מבוטלת

 )26/סט(
 

  מרצים במקצועות שונים- 53.39
 

53.390 
 . דקות50 -שעת הרצאה בסעיף זה 

 
53.391 

עובד המדורג בדירוג הביוכימאים והמיקרוביולוגים המרצה בבתי ספר למקצועות פארה רפואיים שהם  
ומעלה ויתר הדרגות ולפי ' ד: זכאי לתשלום בעד שעת הרצאה לפי דרגת המרצה, קיםבבעלות המעסי

 . במשרד האוצרהחשב הכלליידי -תעריף שיפורסם מעת לעת על
 )19/סא(
 

53.392 
ו בקורסים למקצועות פארה רפואיים שהם בבעלות עובד המדורג בדירוג הרוקחים המרצה בבית ספר א

ומעלה ויתר הדרגות ולפי התער יף  ' ד: זכאי לתשלום בעד שעת הרצאה לפי דרגת המרצה, המעסיקים
 . במשרד האוצרהחשב הכלליידי -שיפורסם מעת לעת על

 )19/סא(
 
 

53.393 
רשאי , עובד המדורג בדירוג עובדי המחקר אשר קיבל היתר לעבודת הוראה במוסד אקדמי )א(

על חשבון שעות העבודה הנהוגות במקום עבודתו ולקבל תמורה  שעות בשבוע חמש  עדלהרצות
ובלבד שלא יקבל כל תמורה בגין שעות הוראה אלה גם מהמוסד , ממקום עבודתו בשירות
 ;האקדמי בו הוא מרצה

שכר מהמוסד האקדמי  לקבל  או/על  עובד מחקר המבקש להרצות מעבר לחמש שעות כאמור ו )ב(
 .42.4בכפוף להוראות פרק משנה , לקבל היתר עבודה פרטית, בו הוא מרצה

 )19/סו(
 

53.394 
זכאי לתשלום בעד , רופא המרצה בבית ספר לאחיות וכן רופא המרצה לאחיות שלא במסגרת בית ספר

החשב ידי - ומעלה ויתר הדרגות ולפי תעריף שיפורסם מעת לעת על3: שעת הרצאה לפי דרגת המרצה
 .צר במשרד האוהכללי

 )19/שס(
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53.395 
ידו יהיה רשאי לאשר פעולות הכשרה והוראה מחוץ - או מי שהוסמך לכך עלמשרד הבריאותל "מנכ

בשעות העבודה הנהוגות , רפואיים-לשירות לעובדי מערכת הבריאות במקצועות רפואיים ופארה
 : בכפוף לכללים להלן,במקומות עבודתם

 ;ההיתר לא יפגע בעבודתו הרגילה של העובד )א(
ידי המועצה -פעילות ההכשרה וההוראה תתבצע במוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על )ב(

 ;משרד הבריאותידי -או בבתי ספר לאחיות המוכרים על, להשכלה גבוהה
לקבל , עולות הכשרה והוראה מחוץ לשירות בשעות העבודה הנהוגותעל העובד המבקש לבצע פ )ג(

 ;42.415בפסקה ) א(למעט נסמן , 42.4 בכפוף להוראות פרק משנה -היתר לעבודה פרטית 
-ה עלהעובד יתחייב להשלים את שעות ההיעדרות בגין פעולות ההכשרה וההוראה בשעות עבוד )ד(

ינוכו שעות אלו , לעובד אשר לא ישלים את שעות ההיעדרות כאמור. פי תיאום עם הממונה
 ;ממשכורתו

 .אין לאשר היעדרות בשעות העבודה לצורך פעולות הכשרה והוראה מעבר לארבע שעות בשבוע )ה(
 

53.396 
 פעילות הוראה והדרכה של רופאים

הינה חלק , ופאים בתוך המוסדות הרפואייםידי ר-פעילות אקדמית בתחום ההוראה וההדרכה על )א(
 ;ממטלות הרופא ואינה בגדר עבודה פרטית

,  בית ספר לאחיות, ידי רופאים מחוץ לקמפוס בית החולים בבתי ספר לרפואה-פעילות הוראה על )ב(
ידי  -בית הספר אוניברסיטאי לבריאות הציבור ובבתי ספר למקצועות הבריאות המוכרים על

הינה עבודה בתפקיד ולא כרוכה , מסגרת מינוי האקדמי או לקראתושהיא ב, משרד הבריאות
 :באישור עבודה פרטית בכפוף לכללים להלן

יהיה  , )או מנהל בית החולים במקרה בו הרופא לא כפוף למנהל מחלקה(מנהל המחלקה  .1
ובלבד שפעילות זו לא  , הגורם המוסמך לאשר פעילות הוראה של רופא בבית ספר לרפואה

ה הרגילה של  הרופא הן מבחינת הזמן והן מבחינת תשומת הלב שהוא צריך  תפגע בעבוד
 ;להקדיש לעבודתו

 6-המתבצעת בשעות העבודה תוגבל ל, לעיל) ב(פעילות הוראה בבתי הספר כאמור בנסמן  .2
 כולל ביטול זמן ולא כולל תקופות של חופשות  -בממוצע חודשי שנתי , שעות בשבוע

 ;בשנת הלימודים
 ממשכורתו החודשית הכוללת לכל רופא 12%לא תעלה על , כאי רופאהתמורה לה ז .3

 לרופא המכהן בתפקיד במינהל פקולטה במסגרת בתי הספר 15% -במקום עבודתו ו
 ;לעיל) ב(כאמור בנסמן 

רופאים  עובדי מדינה בעלי סינוף אוניברסיטאי זכאים להתמנות למינויים קליניים  .4
לרבות  , מינוי שלהם בתפקידם בשירות המדינהמעבר ל, באוניברסיטה לה הם מסונפים

 ;ההטבות הכספיות הטמונות במינויים האמורים ובהתאם למגבלות בפסקה זו
בכפוף , לעיל) ב(פעילות במסגרת ועדות אקדמיות במסגרת בתי הספר כאמור בנסמן  .5

 ;למגבלות בפסקה זו
ה כרוכה באישור תהי, לעיל) ב(פעילות הוראה שאינה במסגרת בתי הספר  כאמור בנסמן  .6

 .42.4 ולפרק משנה 53.395עבודה פרטית בהתאם לפסקה 
 )18/עב(
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 דשים הדרכת עובדים ח- 54 פרק
 זה ניתנות הוראות בדבר הדרכתם בפרק

וקליטתם של עובדים חדשים וכן הוראות בדבר  
 .הדרכתם

  הדרכת עובדים חדשים- 54.1
 

 הדרכת העובד החדש  54.12/  חלות 54.11
 ארגון קורסים  54.13/ וקליטתו בעבודה 

 לעובדים חדשים
 

  חלות- 54.11
 

54.111 
ד הבא מחוץ לשירות או המועבר ממשרה למשרה באותו משרד  הוראות פרק משנה זה מתייחסות לעוב

) פי חוזה מיוחד או במעמד ארעי-על(לרבות עובד המועסק בעבודה בלתי צמיתה , או ממשרד אחר
 .שקיים סיכוי סביר שייקלט במרוצת הזמן בעבודה צמיתה

 
  הדרכת העובד החדש וקליטתו בעבודה- 54.12

 
54.121 

האחראי . דאג האחראי לקליטתו בעבודה ולהדרכתו בתקופת עבודתו הראשונהי, נתקבל עובד לעבודה
ימציא ,  כמו כן.יוציא למנהלי היחידות הוראות אשר תבטחנה את קליטתו הנאותה של העובד החדש

הודעה המפרטת את תנאי עבודתו בהתאם לפרק ,  יום  ממועד קליטתו בעבודה30האחראי לעובד תוך 
 .02.6משנה 

 )  31/סב(
 

54.122 
 .האחריות הישירה לקליטת העובד החדש ולהדרכתו מוטלת על מנהל היחידה שבה נתקבל העובד

 
54.123 

 :ידאג מנהל היחידה או הממונה הישיר, נתקבל עובד לעבודה
 ;יגו בפני שאר עובדי היחידהלהצ )א(
 ;להבטיח מקום עבודה מתאים ותנאים נאותים להרגשתו של העובד החדש )ב(
את סדרי העבודה ביחידה ואת השתלבותה במסגרת , להסביר לעובד החדש את מהות תפקידיו )ג(

 ;הכללית של המשרד
ובתפקידיהם של שאר למסור לעובד החדש חומר בכתב המצוי ביחידה והקשור במילוי תפקידיו  )ד(

 ;עובדי היחידה
לקיים אתו שיחות מפעם לפעם ולהבטיח , לעקוב אחרי קליטתו של העובד החדש בעבודה )ה(

 ;שהעובד החדש נקלט וממלא את תפקידיו כהלכה
 .חות על מידת קליטתו והתקדמותו של העובד החדש"לתת לממונים או להנהלת המשרד דו )ו(
 

 ובדים חדשים ארגון קורסים לע- 54.13
 

54.131 
בכל יחידה ימסור לממונה על ההדרכה במשרד הודעה אחת לחודש על כל עוב ד מנהל משאבי אנוש 
 .חדש שנתקבל ביחידה

 )65/נב(
 

54.132 
יקיים אתם שיחות ויקבע מה הן פעולות , הממונה על ההדרכה ינהל רישום של העובדים החדשים

 .הסתגלותם לעבודה וקידומם,  הטובהההדרכה שיש לתכנן בשבילם לשם קליטתם
 
 
 

54.111 - 54.132
  הדרכת עובדים חדשים- 54פרק 
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54.133 
שבהם ישתתפ ו , )"קורסים" –להלן (הממונה על ההדרכה במשרד יארגן קורסים או השתלמויות קצרות 
 .כל העובדים החדשים לפני תום ששת החודשים הראשונים לעבודתם

תלמויות הקצרות יוזמנו לקורסים או להש, במידת הצורך ובתיאום עם השירות להדרכה ולהשכלה
, במגמה להפגיש אתם את העובדים החדשים,  וראשי משרדים אחרים המדינהנציגים של נציבות שירות

 .להעלות בפני אותם עובדים בעיות כלליות של השירות ולשמוע על הבעיות המטרידות אותם
 

54.134 
, 54.133 בפסקה הממונה על ההדרכה ידאג להרכב מתאים של קבוצות הלימוד בקורסים הנזכרים

 .בתפקידיהם ובמקומם במבנה הארגוני של המשרד, במקצועותיהם, בהתחשב בדרגות העובדים
 

54.135 
 :תכנית הלימודים בקורסים תכלול את הנושאים הבאים

 ';צווים וכו, תקנות, חוקים: הבסיס החוקי של פעולות המשרד )א(
 ; ליחידות ותפקידי היחידות חלוקתו-מבנה המשרד  )ב(
 ;הבעיות העיקריות של המשרד וחלקם של העובדים בפתרונן )ג(
 ;סדרי העבודה במשרד והשירות לאזרח )ד(
 ;קשרים עם משרדים אחרים ועם גורמים שמחוץ למשרד )ה(
 ;הגורם האנושי בעבודה ויחסים בעבודה )ו(
בניהם ותפקידיהם של המשרדים ורשויות על מ, מושגי יסוד על סדרי השלטון והמשפט בישראל )ז(

 .השלטון ועל החובות והזכויות של עובד המדינה
 

54.136 
משרדית או במסגרת -במסגרת כלל, הממונה על ההדרכה יקיים את הקורסים בכל מספר משתתפים

 .ארצית או במתכונת של קורסים אזוריים או מקומיים
 

54.137 
 יופיעו בפני העובדים החדשים ראשי היחידות ועובדים  54.133במסגרת הקורסים כאמור בפסקה 

 .גם המנהל הכללי, במידת האפשר, רצוי שיופיע בהם; בכירים אחרים
 

54.138 
העתק מאישורים אלה  ; הממונה על ההדרכה יאשר בכתב את השתתפותו של כל עובד חדש בקורס

 .תיקו האישי של העובדיישלח לאחראי במשרד והעתק יתויק ב
 

54.139 
השירות להדרכה ולהשכלה בנציבות שירות המדינה יסייע בידי הממונה על ההדרכה במשרד בארגון 

באספקת חומר הדרכה וחומר לימודים בכתב וכן יסייע בקביעת מרצים ומדריכים בנושאים , קורסים
 .השונים שבתכנית הקורסים

 

54.133 - 54.139
  הדרכת עובדים חדשים- 54פרק 
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  קרנות השתלמות- 55 פרק
זה מובאות הוראות בדבר הצטרפות  בפרק

 .העובדים לקרנות ההשתלמות

  קרנות ההשתלמות- 55.1
 

 זכויות  55.12/  הוראות כלליות וחלות 55.11
 קרן - עובדי מחקר 55.13/ וחובות עמיתי הקרן 
 - עובדי מחקר 55.14/ השתלמות דולרית 

 שבתון
 

  הוראות כלליות וחלות- 55.11
 

55.111 
 .רשאי לבקש להצטרף לקרן השתלמות לפי בחירתו,  לשירות המדינה כדיןכל עובד שנקלט

 
55.112 
 הגדרות

 

פירושה המשכורת , לעניין ניכוי והפרשה לקרנות ההשתלמות
המשולבת וכן התוספות שהוכרו כתוספות קבועות לצורך תשלום 

 ;גמלאות
 

-  "משכורת"

 ;ורת מהמשכ2.5% -חלקו של העובד לקרן ההשתלמות ושיעורו 
 

-  "ניכוי העובד"
 ;מהמשכורת 7.5% - ושיעורו  המופרש לקרןסיקחלקו של המע .1
עובדת   ימשיך להפריש תשלומים לקרן השתלמות בגיןסיקהמע .2

חלקה בעד  ובלבד שהעובדת שלמה את, שיצאה לחופשת לידה
לפחות שישה חודשים  אותה תקופה וכן היא החלה לעבוד אצלו

 .לפני תחילת הריונה
 ) 2.3.1992(ב " הת שנ'א דר   ב '   ז :ת חול ה(  )1992 -ב  " ה ת שנ,  12'  תיקון  מ ס - חוק עבודת נשים(
 )16/נג(
 

-  "סיקהמע הפרשות"

ידי -עובד המדינה אשר בקשתו להיות חבר בקרן ההשתלמות אושרה על
 ;הנהלת הקרן

 

-  "עמית הקרן"

 ;קנון הקרןכפי שנקבע בת
 

-  " הקרן שלהכספים מנהל"
ידי מנהל הכספים של הקרן על שמו של עמית -חשבון המנוהל על

מדי חודש בחודשו , כולל את ניכויי העובד והפרשות המעסיק, הקרן
 ;הריבית והפרשי הצמדה על סכומים אלה, לרבות הרווחים, במקביל

 

-  "חשבון אישי"

ידי הממונה על -נית שאושרה עלחברה המנהלת את הקרן בהתאם לתוכ
ידי נציב מס הכנסה -ביטוח וחיסכון במשרד האוצר וכן על, שוק ההון

 .או מי שהוסמך לכך על ידם כאמור בהסדר התחוקתי

-  "הנהלת הקרן"

 
 

55.113 
 פסקה מבוטלת

 
  זכויות וחובות עמיתי הקרן- 55.12

 
55.120 

 .ן הקרןזכויות וחובות עמיתי כל קרן נקבעו בתקנו
 

55.121 
 פסקה מבוטלת

 

55.111 - 55.121
  קרנות השתלמות- 55פרק 
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55.122 
 במשרד או  משאבי אנושטופס הבקשה להצטרפות הוא האחראי או מנהל על המוסמך לחתום  )א(

המוסמך . בטופס כלולה גם התחייבות כספית עליה יחתמו המבקש והמעסיק. ביחידת הסמך
 ;העובדהוא חשב המשרד או גזבר יחידת הסמך בה מועסק , לחתום כך בשם המעסיק

לקבל ולמלא במשרד טופס בקשה להצטרפות לקרן , האחראי ידאג כי יינתן לעובד המבקש זאת )ב(
 ;השתלמות

  .בהנהלת הקרן, אפשר להשיג, את טופס הבקשה להצטרפות הכולל את ההתחייבות הכספית )ג(
 

55.123 
 .למבקשההנהלה תודיע בכתב את החלטתה . ההחלטה בדבר קבלת חבר לקרן היא בידי הנהלת הקרן

 
55.124 

פ י  -או על, מן האחד בחודש בו הגיש את בקשתו להצטרף לקרן, תחל חברותו בה, נתקבל חבר לקרן
אך לא לפני האחד בינואר  ,  מתאריך מוקדם יותר- ואם נתמלאו כל התנאים הדרושים -בקשה מיוחדת 

 .של אותה שנת מס בה הגיש את בקשתו
 

55.125 
לאחר שהוחל  , או שחל שינוי אחר למפרע במשכורתו, תחולה למפרעעמית הקרן אשר עלה בדרגה ב

ייערך חישוב מחודש של ניכוייו הוא ושל הפרשות המעסיק , כבר בניכוי והפרשת כספים לקרן
 .וההפרשים יועברו לחשבונו האישי בהתאם

 
55.126 - 55.129 

 פסקאות מבוטלות
 )15/עא(
 

  קרן השתלמות דולרית- עובדי מחקר - 55.13
 

55.131 
קרן השתלמות דולרית לעובדים המדורגים בדירוג עובדי המחקר פועלת באמצעות קרן השתלמות  

 .דולרית לעובדי מחקר
  .55.11  ראה סעיף-על קרן השתלמות שקלית 

 
55.132 

הממונה ע ל  הממשלה מפרישה לקרן מדי שנה בשנה סכום בדולרים לפי דרגת העובד בהתאם להנחיות 
 . חברות באגודות מקצועיותהסכומים הללו כוללים דמי;  במשרד האוצרהשכר

 )19/סא(
 

55.133 
יהיו בהתאם לתנאים , התנאים של קרן ההשתלמות האמורה והשימוש בכספים אשר הצטברו בקרן

ולנהלים שנקבעו בתקנון של קרן ההשתלמות לעובדים המדורגים בדירוג עובדי מחקר במערכת 
 .מן לזמן ובהתאם לנהוג במערכת הביטחון מז10.4.1969הביטחון מיום 

 
  שבתון- עובדי מחקר - 55.14

 
55.141 
 שנקבעו בהסכם בדבר תקנון  המדורג בדרגה ג ומעלה זכאי לצאת לשבתון לפי התנאים והכלליםעובד

 ובהתאם לנהוג 25.6.1973מיום , שבתון לעובדים המדורגים בדירוג עובדי המחקר במערכת הביטחון
 .במערכת הביטחון מזמן לזמן

 )19/נד(
 

55.142 
 כפי, לארץ זכאי עובד המדורג בדרגה ג ומעלה למענק חודשי בדולרים- שבתון בחוץבתקופת )א(

 ; האוצרבמשרד  על השכרהממונהידי -ת עלשיעודכן ויפורסם מעת לע
 בנסמן דמי השבתון ייכלל גם שיעור הקידום באחוזים מסכום המענק החודשי הנקוב בתשלום )ב(

 .24.46כמפורט בסעיף , )לרבות שנות גרירת ותק) (א(
 )19/סא(

55.122 - 55.142
  קרנות השתלמות- 55פרק 
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 6 חלק
 

   מינהלסדרי
 

הוראות אלו מתייחסות לאיכות . בחלק זה מובאות הוראות בדבר סדרי מינהל במשרדי הממשלה
לניהול רשומות ולסדרי כתיב ה  , לנוהלי התכתבות, למתן החלטות והנמקות, לסדרי קבלת קהל,ומצוינות

 .וכן לאישור מסמכים וסיווג מסמכים
נוהל העברת תפקידים , כמו כן מובאות בחלק זה הוראות בדבר קביעת מערכת הוראות משרדיות

 .ועבודת ועדות
 
 

  איכות ומצוינות- 60פרק 
  שירות לקהל- 61פרק 
  נוהל משרדי- 62פרק 
 שרדיות הוראות מ- 63פרק 
  סדרי ניהול- 64פרק 
  מערכות מידע ממוחשבות- 65פרק 
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  איכות ומצוינות- 60 פרק
 זה מובאות הוראות בדבר דרכי פעולה  בפרק

לניהול איכות ומצוינות במשרדי הממשלה  
 .וביחידות הסמך

  ניהול איכות ומצוינות- 60.1
 

 תפקידי האגף לאיכות  60.12/  כללי 60.11
 ניהול איכות  60.13/ המדינה ומצוינות בשירות 

 הנחיות להטמעת 60.14/ בשירות המדינה 
  גורמי תוצאה60.15/ גישת ניהול האיכות 

 
  כללי- 60.11

 
60.110 

 שנועדה למסד מנגנונים ולהטמיע מהלכים שיבטיחו ,ניהול איכות בשירות המדינה הינו גישה ניהולית
תוך התמקדות , רדי הממשלה ויחידות הסמך זאתשיפור מתמיד של המועילות והיעילות בעבודת מש

 .הציבור ובלקוחות הפנימיים-בלקוחותיהם החיצוניים
 

60.111 
 בבואם לגבש ,היחידות בשירות המדינה/הוראות אלה מיועדות לשמש קו מנחה לכל מנהלי הארגונים

 .את המדיניות הכוללת של משרדיהם או להתאים נגזרות ממדיניות זאת ברמה היחידתית
 

60.112 
האירופית לניהול  EFQM הקרן "ידי -פרק זה מבוסס על מודל המצוינות שפותח ומופעל באירופה על

 .ידי נציבות שירות המדינה לצרכים היחודיים של שירות המדינה בישראל- ושאומץ והותאם על,"איכות
 

60.113 
בהתאם , י העבודה ושיקולי ביטחוןהוראות פרק זה יחולו בשירותי הביטחון בשינויים המחויבים מאופ

 .בתיאום עם נציבות שירות המדינה, לנהלים החלים בשירותי הביטחון
 )5/עא(
 

 דינה תפקידי האגף לאיכות ומצוינות בשירות המ- 60.12
 

60.120 
 : בשירות המדינה מופקד על סיוע ותמיכה בחמישה היבטים מרכזייםהאגף לאיכות ומצוינות

 מדיניות האיכות )א(
 ;ועדכונה, גיבוש ופרסום מדיניות ניהול האיכות בשירות המדינה .1
 ;ש ופרסום מדיניות בתחום אמנות האיכות שירותגיבו .2
 ;צוותיים ויחידתיים במדיניות ניהול האיכות, שילובם של מנגנוני תגמול פרטניים .3
 ;התאמת גישות ניהול איכות מסקטורים אחרים ועדכונן על בסיס הניסיון הנצבר .4
 .דיםהפונקציות והתפקידים שיקדמו את ניהול האיכות במשר, הפריסה, אפיון התהליך .5

 מודעות לאיכות )ב(
יצירת מודעות בקרב הנהלות משרדים ויחידות ממשלתיות לעיקרי גישת ניהול האיכות  .1

 ;וחשיבותה
 ;לאומיים-ןנוסי איכות לאומיים וביייזום והפעלה של מסלולי השירות הציבורי במסגרת כ .2
שנתי לשירו ת  " שבוע איכות"משרדית והפעלה שוטפת של -ןריכוז עבודת המטה הבי .3

 ;נההמדי
 .עידוד הצטרפותם של מנהלים לסיורים לימודיים בנושא האיכות .4
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 תשתיות לאיכות )ג(
ייזום והפעלת מערכת מבדק ממשלתי תקופתי של איכות הניהול ביחידות ממשלתיות  .1

 ;בהתאם לעקרונות מודל המצוינות והוראות פרק זה
 ;הפעלת פורום מנהלים מיישמי איכות בשירות המדינה .2
 ;ת פורום ממונים משרדיים על ניהול איכות בשירות המדינההפעל .3
דוחות שנתיים  , חומר תורתי: הקמה והפעלה של מוקד מידע ותיעוד לאיכות הכולל  .4

 ;ותרגומים בתחום ניהול האיכות
 .הפעלה שוטפת ופיתוח מתמיד של אתר אינטרנט לאיכות ומצוינות .5

 תמיכה וליווי )ד(
 ; סמךיחידותב/ ניהול האיכות במשרדי הממשלהעיצוב המתודולוגיה של תהליך הטמעת .1
יעוץ מקצועי שוטף להנהלות משרדים והכוונה בליווי תהליכי הטמעת גישת ניהול  .2

 ;האיכות
 ;מתן ייעוץ בצמתי קבלת החלטות בתחום ניהול האיכות .3
 ;הענקת יעוץ מתודולוגי משלים לזה של היועצים החיצוניים .4
 ;ם האיכות והמצוינותמשרדיים לקידו-ייזום של פרויקטים בין .5
עבור מנהלים  , משרדית בתחום האיכות-ןתיאום והפעלה של הכשרה והדרכה בי, ייזום .6

 .ועובדים
 הנעה לאיכות )ה(

 ;פרסום הצלחות והישגים של משרדים בתחום ניהול האיכות .1
 ;"ץ בשירות"אומ "-הפקת מידעון איכות ומצוינות בשירות המדינה  .2
 ;ל"ש יצחק רבין ז"ציבורי עהפעלת הפרס הלאומי לאיכות במגזר ה .3
 ;הקצאת במה להצגת הישגי המשרדים בכנסים שונים .4
 ;עידוד המשרדים להשתתף בתחרויות ארציות לצוותי שיפור .5
 .ניהול התכניות לפרסי הצטיינות בשירות המדינה .6

 
  ניהול איכות בשירות המדינה- 60.13

 
60.130 

 עקרונות ניהול איכות בשירות המדינה 
 ;נהלה לקידום האיכותמחויבות הה ∗
 ;התמקדות במתן מענה לדרישותיהם וציפיותיהם של הלקוחות ∗
 ;שיפור מתמיד של דפוסי העבודה בארגון ושל תוצריו הסופיים ∗
 ;מעורבות פעילה של כל עובדי הארגון במהלכי השיפור ∗
 .התבססות על יעדים ומדדים ברורים ומוסכמים  ∗

יכות בשירות המדינה נכללות הדרישות למערכת האיכות כנגזר מהעקרונות המנחים האמורים לניהול א
ידי שירות המדינה כאמור והם מפורט ים  -הממשלתית ברוח מרכיבי מודל המצוינות שאומץ על

 :כדלקמן
 

60.131 
 מרכיבי מודל המצוינות  

 גורמים מאפשרי תוצאות           גורמי תוצאה             
 מנהיגות  * תוצאות ללקוח* 
 קביעת מדיניות ואסטרטגיה *  צאות לאנשים תו* 
 ניהול עובדים *  קהילה /תוצאות לחברה* 
 שותפות ומשאבים *  תוצאות ביצוע עיקריות * 

 תהליכים *   
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  הנחיות להטמעת גישת ניהול האיכות- 60.14
 

60.140 
 מנהיגות

מפתח ערכים  , יחידתו/עוד והחזון של משרדומתייחסת לאופן שבו מנהל מפתח ומקדם את השגת היי
וכן מעורב , חיוניים להצלחה ארוכת טווח ומיישם אותם באמצעות פעולות מתאימות והתנהגות הולמת

 .היחידה/אישית בפיתוח וביישום מערכת הניהול של המשרד
 :היחידות לפעול כדלקמן/במסגרת זאת נדרשים מנהלי הארגונים

 ; ובכתב על מחויבותם לקידום האיכות והמצוינותפ"להכריז באורח תקופתי בע )א(
להוביל מהלך המשלב מנהלים בכל הדרגים ועובדים לגיבוש והטמעת חזון הארגון ייעודו  )ב(

 ;ומטרותיו
לכוון ולתמוך באורח פעיל בכל הפעילויות לקידום האיכות והמצוינות ולקיים מעקב רציף מובנה  )ג(

 ;ושיטתי על קצב ביצוע פעילויות אלה
 ;ל"ועדת היגוי משרדית לנושאי איכות ומצוינות בראשות המנכלמנות  )ד(
 שיופקד ע ל  ,למינהל ומשאבי אנוש או בעל תפקיד מקביל אחרהסגן מנהל כללי בכיר למנות את  )ה(

 . סמךיחידת/הנושא מטעם מנהל המשרד
ח משרד י  "דו, ל ולוועדת ההיגוי"ל למנכ"אחת לשנה או לחצי שנה יגיש בעל התפקיד הנ .1

ויכלול  ,ועל השגת היעדים כפי שהוגדרו בתכניות העבודה, ום ניהול האיכותעל מצב קיד
 ;בו המלצות להמשך

ח משרדי על מצב " בשירות המדינה דואגף לאיכות ומצוינותאחת לשנה יגיש האחראי ל .2
אגף לאיכות  ידי ה-ח ייכתב במתכונת שתיקבע מעת לעת על"הדו. האיכותקידום ניהול 

 . בשירות המדינהומצוינות
יחידתי על /מרכז משרדי/ממונה"מילוי תפקיד , היחידה במעמד מתאים/להטיל על עובד המשרד )ו(

המרכז /הממונה. בקידום ניהול האיכות, לצד האחראי, שימלא תפקיד מטה מרכזי" ל האיכותניהו
 בשירות המדינה וישתתף באורח קבע בכל האגף לאיכות ומצוינותידי -יונחה מקצועית על
 ;ידי האגף-לים עלהפורומים המופע

בנושא ניהול האיכות שבהם יידונו יעדי , לפחות אחת לרבעון, לקיים דיוני הנהלה תקופתיים )ז(
 ;האיכות וקצב השגתם

ליזום סיורים וביקורים של מנהלים ושל עובדיהם בגופים דומים על מנת ללמוד מניסיונם וכדי  )ח(
 ;)BENCHMARKING(לעודד את אנשיהם להיפתח לגישות  ולרעיונות חדשים 

לפעול באורח ממוסד ושיטתי ליזום תחרויות פנימיות ברמה ארגונית ויחידתית בתחום האיכות  )ט(
הפרס :  כגון,היחידה במסגרות תחרותיות חיצוניות/והמצוינות ולדאוג להשתתפות הארגון

 .ל"ש יצחק רבין ז"הלאומי לאיכות במגזר הציבורי ע
 

60.141 
 קביעת מדיניות ואסטרטגיה

היחידה מיישם את ייעודו וחזו נ ו באמצעות אסטרטגיה ממוקדת של בעלי עניין   / ות לאופן שבו המשרדמתייחס
 .מטרות ותהליכי ם, יעדים,  ידי תוכניות-על, ידי מדיניות מתאימה-הנתמכת על

 :היחידות לפעול כדלקמן / במסגרת זאת  נד רשים מנהלי הא רגו נים
 ;תיגזר ת כנית עבודה משרדית  ות עקוב אחר ביצועהועדת ההיגוי המ שרדית תגבש  מדיניות שממנה   ) א(
 ; ין ולעדכנו בהת אם לצורךילערוך מיפוי של  הלקוחות החיצוניים והפנימיים ושאר  בעלי הענ )ב(
תוך   , לבחון באופן  ש וטף ושיטתי וב גישה שתפנית   את צורכיהם  וצ יפיותיהם של ה לקוחות ובעלי  העניין ) ג(

 ; )צא בזהמיעוטים מוגבלים וכיו, עול ים(כלוסיו ת מיוחדות מתן תשומת לב  מיוחדת לצורכיהן של א ו
לבטאה במסמך הצהרה שיכלול א ת מדיניות   , לעצב מדיניות ברורה ומוכ רת  לכל המנהלים ו העובדים ) ד(

 ל ממשה ולעדכנה לפחות , לגבות א ות ה במשאבים הנדר שים,  האיכות ומחוי בות ההנהלה
 ;  אחת לשנתיים

,  למדיניות,  היחידה/ם של  המבנה ה ארגו ני  ושל  חלו קת הסמכויות ב משרדלהת אמת, לפעול במידת הצורך ) ה(
 לתעד ולפרסם זאת ;היח ידה/לשינויים בסביבה ולצרכים העד כניים של לקוח ות המשרד, לאסטרטגיה

 ;ובמידת הצורך גם בקרב קהל הלקוחות, בקרב המנהלים והעובדים
כניות עבודה שנתיות הנגזרות ממדיניו ת  ות)  שנים3-5(לגבש תכנית אב לאיכות בראיה רב שנתית  )ו(

 על תוכניות אלו לכלול יעדים רב שנתיים ושנתיים לרבות מדדים להערכת מידת השגתם. האיכות
 ; של יעדים אלו
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להרחיב את השימוש במערכות מידע ככלי עזר ניהולי למעקב ובקרה אחר מימוש היעדים  )ז(
ת מידע שהינו חיוני ללקוחות החיצוניים  והרב שנתיים תוך שימת דגש על זמינו,השנתיים

 ;ולאנשי המשרד
 ;מוסכם וברור, לוודא שעבור כל יעד ויעד יוגדר מדד מתאים )ח(
לוודא שתכנית האב ותכניות העבודה יתבססו על זיהוי ומיפוי הלקוחות החיצוניים העיקריים  )ט(

יה בתהליך מתן השירות זיהוי ומיפוי נותני ומקבלי שירות פנימיים המהווים חול, וצורכיהם
והליכי מתן , על תוכניות אלה לכלול בין היתר תחומי שינוי מתוכננים. ללקוחות החיצוניים

 ;שירות המיועדים לפישוט
 ;ייעול וליישם את הראויות הלכה למעשה/לפעול לעידוד מנהלים ועובדים להגיש הצעות שיפור )י(
, כך שניתן יהיה לגזור מהן פעולות מתקנות, חותלקבוע מדיניות לטיפול בתלונות ופניות לקו )יא(

 ;מניעה ולקחים כלל מערכתיים
סקרי שביעות רצון , חשיבה אסטרטגית: כלים ושיטות לניהול איכותי כדוגמת, להפעיל גישות )יב(

 מדידת , מבדקי איכות  )BENCHMARKING( ,קבוצות מיקוד עם לקוחות, לקוחות
 ;וכדומה, עלויות איכות

טיפול במשאב , ניצול יעיל של משאבים: כגון,  יעדים ומדדים גם בהיבטים נוספיםלקבוע )יג(
 .ועוד, האנושי

 
60.142 

 ניהול עובדים
את הידע ואת מלוא הפוטנציאל  , ומגלם, מפתח, היחידה מנהל/מרכיב המתייחס לאופן שבו המשרד

י לתמוך במדיניות ומתכנן פעילויות אלה כד, הצוותית והארגונית, של אנשיו ברמה האישית
 .ובאסטרטגיה שלו ובתפעול יעיל של תהליכיו

 :היחידות לפעול כדלקמן /במסגרת זאת נדרשים מנהלי הארגונים
תכניות העבודה , המדדים, היעדים, הדרכה של החזון/לגבש תכנית רב שנתית ושנתית להנחלה )א(

בתחום האיכות ושיפור מודעות ומיומנויות של מנהלים ועובדים , ופיתוח תודעה, הנגזרות
 ;השירות לציבור

לרבות היכרות יסודית עם עיקרי , להפעיל הליך קליטה איכותי של מנהלים ועובדים חדשים )ב(
 ;יחידה/מדיניות האיכות שמונהגת במשרד

יעול ופישוט מתמידים של השירות ללקוחות החיצוניים י, למסד מנגנונים להנעת עובדים לשיפור )ג(
 ;שיטות וכלים מתקדמים, מוש בגישותושי, והפנימיים

לבין חוות , ליצור זיקה בין תרומתם של העובדים לשיפור השירות לציבור וללקוחות פנימיים )ד(
 ;הדעת השנתיות עליהם

בשיתופם והגברת מעורבותם של  , לנקוט יוזמות ולמסד דפוסי ניהול המאופיינים בהעצמתם )ה(
 ;עוליבכלל זה עידודם להגיש הצעות שיפור וי, םהעובדים בתהליכי שיפור שבתחום אחריות

היחידה לשם מתן ביטויי הערכה /לגבש מדיניות ותוכניות הוקרה מותאמות לצורכי המשרד )ו(
תוכניות אלו יכללו יזום . ייעול ושיפור השירות, חדשנות, אישיים וצוותיים על קידום יעדי איכות

 ; 74 להוראות פרק  תחרויות פנימיות והענקת פרסי הצטיינות בהתאם
לגבש מדיניות קידום וניוד עובדים שתעדיף באופן מוצהר עובדים אשר תורמים לקידומם של  )ז(

 ;היחידה/יעדי המשרד
הצוותים והיחידות במגוון  , לפרסם את שמותיהם של הראויים וסיפורי הצטיינותם של העובדים )ח(

 ;היחידה/העומדים לרשות המשרד) צונייםפנימיים וחי(, הבמות והערוצים
הסקרים יסייעו למנהלים בהפעל ה  . לפתח ולהפעיל סקרי שביעות רצון פנימיים של העובדים )ט(

ולבדיקת המידה שבה הוגברה היכולת והמוטיבציה של , איכותית של המשאב האנושי בכלל
 ;היחידה/העובדים לקחת חלק בקידום מטרותיו של המשרד

לרבות , כניות לטיפול במשאב האנושי שיפור הדרגתי אך מתמיד באיכות חיי העבודהלכלול בת )י(
 .שיפור בתנאי העבודה הפיזיים
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60.143 
 שותפויות ומשאבים

היחידה מתכנן ומנהל את שותפויותיו החיצוניות ואת משאביו הפנימיי ם /מתייחסים לאופן שבו המשרד
 .וכן בתפעול יעיל של תהליכיו,  ובאסטרטגיה שלועל מנת להשיג תמיכה במדיניות

 :היחידות לפעול כדלקמן /במסגרת זאת נדרשים מנהלי הארגונים
על מנת  )  בתוך שירות המדינהרך כללבד( ליצור ולעודד שיתופי פעולה אסטרטגיים חיצוניים  )א(

מבנים , קצובת: מדובר בשיתופי פעולה בתחום .ליצור ערך מוסף לשירות המוענק ללקוחותיהם
 ;ומהוכד, מידע וידע, טכנולוגיה, וציוד

על מנת ליעל  )היחידה/בתוך המשרד(ליזום ולעודד שיתופי פעולה אסטרטגיים פנימיים  )ב(
נותני השירות (השירות המוענק לעובדים  ליצור ולהגדיל את הערך המוסף של, תהליכים פנימיים

מידע   ,טכנולוגיה, מבנים וציוד, ום תקצובמדובר בשיתופי פעולה בתח ).ללקוחות החיצוניים
בין ממלאי תפקידי מטה  ,בין תת יחידות המעורבות בתהליכי מתן שירות, ומהוכד, וידע

 ;ומהוכד, יםירלוונט
היחידה /למסד שותפותם של כל בעלי התפקידים הקשורים בהקצאת מקורות בתוך המשרד )ג(

 ;בפורומים ובמסגרות הפעלה לקידום האיכות
 , וודא שבהקצאת המשאבים הפנימיים לפעולות שיפור וקידום האיכות ובאופן ניצול המשאביםל )ד(

) רשמיים ולא רשמיים(לרבות אלו , יהיה שיתוף וייצוג של כל בעלי התפקידים הרלבנטיים
 ;שיכולים להשפיע על סיכויי הצלחת פעולות אלו

 ;ת והמצוינותלתקצב באופן ממוסד ושיטתי את הפעילויות לקידום האיכו )ה(
לתעדף יחידות המופקדות על מתן שירות ישיר ללקוחות חיצוניים להיכלל באתר האינטרנט של  )ו(

 .משרדם ולעודדן לעשות בו שימוש מיטבי ללקוחותיהם
 

60.144 
 תהליכים

מנהל ומשפר את התהליכים שלו כדי לתמוך במדיניות , היחידה מתכנן/מתייחסים לאופן שבו המשרד
 .לספקם בשלמות וכן ליצור ערך גדל והולך ללקוחותיו ולבעלי עניין אחרים, יהובאסטרטג

 :היחידות לפעול כדלקמן /במסגרת זאת נדרשים מנהלי הארגונים
, שיתוף כל הגורמים הרלוונטיים לתוצרי עבודת המטה: לקיים עבודת מטה איכותית שתאפשר )א(

איסוף שיטתי של מידע אמין  , יםהכנה ראויה של דיונ, זרימה שוטפת של מידע ולקחים
,  הגדרת בעיות-פי מתודולוגיה מובנית המציגה -הבטחת קיומם של ניירות מטה על, ומשמעותי

קיום דיונים באופן  , והמלצות מנומקות, משמעויות ומגמות, חלופות, מדדים איכותיים וכמותיים
קיום הליך , נקציות ויחידותתיאום ואינטגרציה בין פו,  תוך התמקדות בעיקר-יעיל ומכוון מטרה

שיטתי ומובנה של הפצת מידע ותיעוד על מנת להבטיח תקשורת יעילה בין חלקיו השונים של 
 ;יחידה/המשרד

, לפעול לבניית מערכות מידע ניהולי שקופות לציבור לתמיכה בעבודת מטה וניהול בכלל )ב(
מץ שיטות מתקדמות  לא, )לרבות רשת האינטרנט(להסתייע במאגרי מידע בארץ ובעולם 

 ;וממוכנות של קבלת החלטות איכותיות ולעקוב באופן שיטתי ויעיל אחר ביצוען
לעשות שימוש קבוע בדוחות המופקים על בסיס מנגנוני המעקב והבקרה תוך התייחסות הולמת  )ג(

 ;למשוב המתקבל מתוך סקרי הלקוחות
הגדרת  , רשימת סמכויות, ם ארגונייםתרשימי, יעדים, מטרות: לגבש ספר ארגון ותפקוד הכולל )ד(

 ;'וכו, רשימת השירותים לציבור, ועדות קבועות
להכין ולעדכן קובץ נהלים המיועדים להפעלה במצבי שגרה ובמצבי חירום בהתאם להוראו ת   )ה(

 ;וכן להכין תכנית הטמעה ומעקב אחר הטמעת הנהלים, המחייבות בתקשיר
לניתוח כדאיות וחקר ישימות ברכישת שירותים וברכישת לבצע באורח ממוסד ושיטתי פעולות  )ו(

 ;מערכות מידע ומיכון, ציוד משרדי
 ;לבצע בדיקות תקופתיות של מערך הרשומות בהתאם להוראות המחייבות )ז(
האמנות תכלולנה  . לגבש אמנות איכות שירות בהן תוגדרנה התחייבויות ללקוחות הפנימיים )ח(

מים ברי משמעות ללקוחות הפנימיים וישולבו בהן מדדי ביצוע  מחויבות עקרונית ומעשית בתחו
על , תוכן האמנות יבוקר באופן שוטף ועדכונן יבוצע לפחות אחת לשנתיים. כמותיים ואיכותיים

 ;מנת להבטיח שהן עונות לצרכים העדכניים של הלקוחות
האמנות תכלולנה   .לגבש אמנות איכות שירות בהן תוגדרנה התחייבויות ללקוחות החיצוניים )ט(

מחויבות עקרונית וקונקרטית בתחומים ברי משמעות ללקוחות החיצוניים וישולבו בהן מדדי 
תוכן האמנות יבוקר באופן שוטף ועדכונן יבוצע לפחות אחת   .ביצוע כמותיים ואיכותיים

 ;על מנת להבטיח שהן עונות לצרכים העדכניים של הלקוחות, לשנתיים
 ;ם תקופתיים ולהשתמש בהם כתשומה חשובה בקבלת החלטותלפתח ולהפעיל סקרי )י(
 ;לפעול בהתמדה לשיפור מודעותו של הציבור הרחב לזכויותיו וחובותיו )יא(
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לקבוע ולמסד תהליכי הפקת לקחים בתחומים שאובחנו כבעייתיים בהתאם לתוצאותיהם של  )יב(
 ;סקרים וכלי מעקב ובקרה אחרים

ב שנתיות להרחבת השימוש במערכות המידע במטרה להגביר את לגבש תוכניות שנתיות ור )יג(
לצורך מתן מידע לציבור יעשה שימוש בערוצי תקשורת . זמינותו של המידע ללקוחות החיצוניים

 ;נט והאינטרנט-לרבות מערכות האינטרה, התואמים את מאפייני השירות ואוכלוסיות הלקוחות
ושיהיה בע ל  , וידידותי, ברור, רלבנטי,  יהיה תמציתילהקפיד על כך שכל מידע שנמסר לציבור )יד(

 ;תפקיד האחראי לעדכונו השוטף
תוך שימוש במערכת מיד ע  , לטפל ולנתח מידע המתקבל מפניותיהם ותלונותיהם של הלקוחות )טו(

 ;מרכזית וממוחשבת
להסתייע וכדי , חות תקופתיים על מנת לעקוב אחר איכות הטיפול בפניות ובתלונות"להפיק דו )טז(

 ;בהם להצבת יעדי שיפור חדשים
לפתח ולהפעיל כלי ניהול ובקרה אשר יבטיחו שליטה רבה יותר של המנהלים על טיבם של  )יז(

 ;וישפרו אותם בהתמדה, המוצרים והשירותים המוענקים ללקוחות, תהליכי העבודה
לתת מקום מרכזי , תלמסד ולהפעיל מנגנוני מעקב ובקרה תוך אימוץ שיטות סטטיסטיו, לפתח )יח(

למדידת שביעות רצון לקוחות חיצוניים ולקוחות פנימיים לבצע מעקב רצוף אחר קצב 
 ;ולבצע התאמות ותיקונים במידת הצורך, ההתקדמות לקראת השגתם של היעדים

ולעשות בהם שימוש כדי לאמוד את  , דומים בתחומם, לפתח מדדי השוואה לארגונים אחרים )יט(
 ;הישגיהם

תח ולמסד פעילות שתכליתה לזהות ולאמץ תהליכים ותוצרים איכותיים  בתחומים רלוונטיים לפ )כ(
 ;)BENCHMARKING(, שזכו להצלחה בארגונים אחרים

היחידה בדרישות מערכת / לקיים מבדקים פנימיים וחיצוניים לשם בדיקת עמידתו של המשרד )כא(
 .האיכות והמצוינות

 
  גורמי תוצאה- 60.15

 
60.150 

 תוצאות ללקוחות
 .מתייחסות להישגי הארגון ביחס ללקוחותיו החיצוניים

 :היחידות לפעול כדלקמן /במסגרת זאת נדרשים מנהלי הארגונים
:  לרבות, עמידה ביעדים מכווני לקוחות חיצוניים/לתעד באופן שיטתי ותקופתי מצייני ביצוע )א(

 ;ומהוכד, ירות הטיפול בפניות ותלונותמה, קיצור זמני תגובה, תלונות מוצדקות, כמות שבחים
סקר שביעות רצון הלקוחות החיצוניים  / לתעד באופן שיטתי ותקופתי מדדים תפיסתיים )ב(

 ;ומה וכד,אדיבות, הגינות, היענות, גמישות, תקשורת, נגישות: מהיבטים שונים כגון
וון הערוצים העומדים  לפרסם את התוצאות שהופקו ממצייני הביצוע ומהמדדים התפיסתיים במג )ג(

 ;היחידה/לרשות המשרד
במסגרת הסקירה להנהלת המשרד ולאגף לאיכות ומצוינות בשירות , "תוצאות לקוח"לכלול פרק  )ד(

 ).2)ה (60.140ראה פסקה (המדינה 
 

60.151 
 תוצאות לעובדים

 .מתייחסות להישגי הארגון ביחס לעובדיו
 :היחידות לפעול כדלקמן /שים מנהלי הארגוניםבמסגרת זאת נדר

,  עמידה ביעדים מכווני לקוחות פנימיים ועובדים/לתעד באופן שיטתי ותקופתי מצייני ביצוע )א(
הערכת פרטי ם  , קידום וניוד עובדים, אפקטיביות הדרכה, שיפור שירות ללקוחות פנימיים: לרבות
 ;ומה וכד,הצעות ייעולאיכות ויישום , כמות, מיצוי זכויות , וצוותים

סקר שביעות רצון לקוחות פנימיים מהיבטים / לתעד באופן שיטתי ותקופתי מדדים תפיסתיים )ב(
 ;ומהוכד, תנאי עבודה, קידום, הערכה, הכשרה, מעורבות, אצילת סמכויות: שונים כגון

ים העומדים  לפרסם את התוצאות שהופקו ממצייני הביצוע ומהמדדים התפיסתיים במגוון הערוצ )ג(
 ;היחידה/לרשות המשרד

במסגרת הסקירה להנהלת המשרד ולאגף לאיכות ומצוינות , "תוצאות לאנשים"לכלול פרק  )ד(
 ).2)ה (60.140ראה פסקה (בשירות המדינה 
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60.152 
 לקהילה/תוצאות לחברה

 .אומיתקהילה מקומית ול/מתייחסות להישגי הארגון ביחס לחברה
 :היחידות לפעול כדלקמן /במסגרת זאת נדרשים מנהלי הארגונים

קידום (, קהילה/ עמידה ביעדים מכווני חברה/לתעד באופן שיטתי ותקופתי מצייני ביצוע )א(
שיתוף פעולה של לקוחות עם : לרבות, )נושאים בעלי משמעות לחברה הרלוונטית ולקהילה

  ;ומהוכד, חינוך, שיפור איכות חיים וסביבה, עליהקליטת , קליטת מתנדבים, ידהיח/המשרד
סקר שביעות רצון של הקהילה מהיבטים שונים  /לתעד באופן שיטתי ותקופתי מדדים תפיסתיים )ב(

דימויו כגוף המתחשב ,  מיוחדות בפרטלוסיות בכלל ובעיני אוכידהיח/מוניטין המשרד: כגון
 ;ומהוכד, בהיבטי הסביבה

שהופקו ממצייני הביצוע ומהמדדים התפיסתיים במגוון הערוצים העומדים  לפרסם את התוצאות  )ג(
 ;היחידה/לרשות המשרד

במסגרת הסקירה השנתית להנהלת המשרד ולאגף , "לקהילה/תוצאות לחברה"לכלול פרק  )ד(
 ).2)ה  (60.140 ראה פסקה(לאיכות המצוינות בשירות המדינה 

 
60.153 
  ביצוע עיקריותתוצאות

 .מתייחסות להישגי הארגון ביחס לביצוע המתוכנן
 :היחידות לפעול כדלקמן /במסגרת זאת נדרשים מנהלי הארגונים

:  לרבות , היחידה/ ידי המשרד-קריות שתוכננו עלילתעד באופן שיטתי ותקופתי תוצאות ביצוע ע )א(
 עמידה בביקורות פנימיות ,עמידה במסגרת תקציב, שיעורי הצלחה בהגשמת החזון והייעוד

 ;ומהוכד, וחיצוניות
העשויים לשפר את ) מצייני ביצוע עיקריים(לתעד באופן שיטתי ותקופתי תוצאות עמידה ביעדים  )ב(

ביצוע פעולות מתקנות , שיעור שגיאות, חידושים, זמני תגובה: קריות לרבותיתוצאות הביצוע הע
 ;ומה וכד,דייקנות, ניצולת, יות תחזוקהעלו, ביצועי ספקים, ומניעת חזרה על שגיאות

 ;במגוון הערוצים העומדים לרשותם, ביחידה/לפרסם תוצאות שהושגו במשרד )ג(
במסגרת הסקירה השנתית להנהלת המשרד ולאגף , "קריותיתוצאות ביצועי ע"לכלול פרק  )ד(

 ).2)ה( 60.140ראה פסקה (לאיכות ומצוינות בשירות המדינה 
 )23/סא(
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  הצעות לשיפור האיכות והמצוינות- 60.2
 

 קידום  60.22/  חלות והוראות כלליות 60.21
 ועדות להצעות 60.23/ האיכות והמצוינות 

/  עידוד הגשת הצעות שיפור 60.24/ שיפור 
 דיון  60.26/  הגשת הצעות שיפור 60.25

 60.28/  פרסי שיפור 60.27/ בהצעות שיפור 
 לקביעת גובה הפרס ואופן הענקת הפרס  סמכות
 מעקב אחר טיפול יישום הצעות 60.29/ הכספי 
 שיפור

 
  חלות והוראות כלליות- 60.21

 
60.211 

 .הוראות פרק זה חלות על כל סוגי העובדים בשירות
 

60.212 
 .רשאים להגיש הצעת שיפור גם מי שאינם עובדי מדינה

 
60.213 

 .המשרד או שירות המדינה חלקו או כולו, גשה בתחום עבודת היחידההצעות שיפור ניתנות לה
 

60.214 
 . בשירות המדינההאגף לאיכות ומצוינותהממונה על הנושא בנציבות שירות המדינה הוא 

 
  והמצוינות קידום האיכות- 60.22

 
60.221 

לשפר את עבודת משרד י , במגמה לחזק את המודעות לקידום האיכות והמצוינות בקרב עובדי המדינה
יכללו המשרדים בתכנית  , תוך טיפוח דפוסי עבודה מודרניים ויעילים, הממשלה ויחידות הסמך

ות יוזמות לשיפור פעולות שתעודדנה מנהלים ועובדים גם יחד להעל, העבודה ובתקציב השנתי שלהם
 .וליישמן הלכה למעשה

 
60.222 

 :במסגרת מדיניות זאת ייקראו העובדים להציע הצעות שיפור בנושאים כגון
, שיפור שיטות עבוד ה , הפחתת ליקויים, חיסכון במשאבים, פישוט הליכים, שיפור השירות לציבור
 עלויות שלא על חשבון רמת צמצום, שיפור השירות במסגרת תקציב נתונה, פישוט תהליכי עבודה

מניעת כפילויות מיותרות ושיפור מתמיד , שיפור איכות של תהליכים ממוקדי לקוחות, השירות לציבור
 .רות לאזרחי המדינהיבמוטיבציה ובחתירה למצוינות של נותני הש, ברמה המקצועית

 
60.223 

,   יישום ואשר תמצאנה ראויותעובדים וצוותים ומי שאינם עובדי מדינה שיעלו הצעות שיפור בנות
 .יוכלו לזכות להערכה ולהוקרה על כך

 
60.224 

שנועדה לשפר את האיכות ") המציע"-להלן(הצעת שיפור היא הצעה של עובד יחיד או של צוות 
כמה משרדים או שירות המדינה כולו והיא מידת המענה  , והמצוינות בעבודת המשרד או היחידה

 .לדרישות ולצפיות של הלקוחות, לצרכיםשנותנות תפוקות התהליך 
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60.225 
 ):ו( או בנסמן)ה(-)א(הצעת שיפור הראויה לפרס הינה הצעה שהתקיימו בה התנאים כמפורט בנסמנים  

, הצעה שנמצאה בעלת פוטנציאל מדיד לשיפור האיכות והמצוינות ואשר להגשתה נתלוותה )א(
  ;שום ויש כוונה ליישמהחוות דעת מוסמכת שהיא ניתנת ליי

תהליך . הצעת שיפור שתכלול תאור ממוקד ומוגדר של תהליך המפורט מראשיתו ועד תומו )ב(
או הצעה המתארת , איכותו והיבטיו הכלכליים יוכיחו שיפור מדיד ביחס לתהליך הקיים, ששלביו

 ;יניו מדידים והערך המוסף מיישומו ברור ומדידיתוצר מוגדר שמאפ
שהוועדה מתרשמת כי לא הייתה מועלית ללא יוזמה מיוחדת של העובד או קבוצת  הצעה  )ג(

 ;העובדים
 ;יצירתיות וחדשנות, הצעה המבטאת ראיה מערכתית )ד(
או מעבר לתחום אחריותו ובלבד שתהיה חורגת ממה /הצעה שהינה בתחום אחריותו של עובד ו )ה(

ידי  -ה על העובד כמטלה מוגדרת עלשנדרש ממנו בדרך כלל למילוי תפקידו ושהיא לא הוטל
 ;הממונים עליו

שהוגדרה  , ידי צוות שיפור שפעל במסגרת המתודולוגיה של ניהול איכות-הצעה שהוגשה על )ו(
נקבע לה זמן קצוב ותוצאות עבודת הצוות מצביעות באופן ברור על שיפור משמעותי , משימתו

 .מדיד באיכות ובמצוינות
 

60.226 
 :ל את הנושאים הבאיםהצעת שיפור תכלו

 ;תקציר ההצעה )א(
 ;המניעים להעלאת ההצעה )ב(
 ;תיאור שיטת העבודה הקיימת והמוצעת )ג(
 ;יתרונות וחסרונות ההצעה )ד(
 ;)אם קיימות(עלויות  )ה(
 ;)חסכון וכדומה, שיפור שירות(תוצאות צפויות  )ו(
 .הצעהחוות דעת ממונים ומומחים בנוגע לאיכותה ולישימותה של ה )ז(
 

  ועדות להצעות שיפור- 60.23
 

60.231 
תובאנה לדי ון בפני ועדות  י חידתיות או מ שרדיות להצעו ת , הצעות שיפור  הנושאות  אופי  יחידתי או משר די

,   משרדי או  הצעות הנושא ות  אופי משרדי א שר ל גביהן נתע וררה  מחלוקת-ןהצעות  הנושאות  אופי  בי. שיפור
 .ר כזית להצעות ש יפור בשירות ה מדינהתובאנה לדיון  בפני הוועדה המ

 
60.232 

 :יהי ה כדלקמן, ש ליד נציבות שיר ות המדינה, ההרכב של ה וועדה המרכזית לה צעות שיפור
 ;חבר,  ציבור או  ג מלאינציג ∗
 ; ר"יו ,   בשירות המדינהאיכות ומצוינות  הא גף לראש ∗
 ; חבר,  סג ן  מנהל כללי בכיר למינהל ומשאבי אנוש,  משרדנציג ∗
 ;חבר, החשב הכללי נציג ∗
 ;חבר,  הסתדרות ע ובדי המדינהנציג ∗
 ;  מרכז  הוועדה- בשירות המדינה  אגף לאיכ ות ומצוינות  הנציג ∗
 . מומחה מקצועי בתחום הנדון,   בהתאם לצורך,  הוועדה  הקבועים יצורףלחברי ∗
 . ידי נציב שירות  המדינה-ר ה וועדה המ רכזית להצעות  שיפור מתמנה על"יו

 .תקופות קצובותר  הו ועדה ל"ידי יו-חברי הוועדה יתמנו על
 

60.233 
 . בכל משרד ובכ ל יחידת סמך תפעל ועדה משרדית להצעות שיפור

 :הרכב הוועדה י היה כדלקמן
 ; ר" יו,   מנהל כללי  בכיר למינהל ומשאבי אנושסגן ∗
 ;חבר,  המשרדחשב ∗
 ;חבר,  יחידה מקצועיתנציג ∗
 ; חבר,  ועד העובדיםנציג ∗
 ;חבר,  ציבור או  ג מלאינציג ∗
 ; מ רכז ה וועדה, די לניהול א יכות במשרד או מרכ ז  משרממונה ∗
 . מומחה מקצועי בתחום הנדון,   בהתאם לצורך,  הוועדה  הקבועים יצורףלחברי ∗
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60.234 

מנהל כללי או מנהל יחידת סמך ישלח עותק מכתב המינוי של הוועדה המשרדית לוועדה המרכזית 
 .להצעות שיפור

 
60.235 

מהיחידות אשר אמורות להיות מושפעות מיישום הצעת הוועדה המשרדית רשאית לקבל חוות דעת 
 .השיפור

 
60.236 

כמפורט בפסקה , להצעות שיפור בסמכות הוועדה המשרדית ליזום הקמתן של ועדות יחידתיות 
60.237. 

 
60.237 

 .בכל יחידה מנהלית תוקם ועדה יחידתית להצעות שיפור
 :הרכב הוועדה

 ;ר"יו, ידה המנהליתמנהל היח ∗
 ;חבר, נציג יחידה מקצועית ∗
 ;חבר, מנהל היחידה למשאבי אנוש ∗
 ;חבר, נציג ועד העובדים ∗
 ;מרכז הוועדה, מרכז ניהול איכות ∗
 .מומחה מקצועי בתחום הנדון, בהתאם לצורך, לחברי הוועדה הקבועים יצורף ∗
 

60.238 
ית למנהל הכללי של המשרד או למנהל  מנהל היחידה ישלח עותק מכתבי המינוי של הוועדה היחידת

על מנהל היחידה להביא לידיעת כל עובדי . ר הוועדה המשרדית להצעות שיפור"יחידת הסמך וליו
 .60.242זאת בנוסף לאמור בפסקה , היחידה את דבר מינוי הוועדה ונוהל הגשת הצעות שיפור אליה

 
60.239 

ית לקבל חוות דעת מהיחידות אשר אמורות להיות מושפעות מיישום הצעת הוועדה היחידתית רשא
 .השיפור

 
  עידוד הגשת הצעות שיפור- 60.24

 
60.241 

למנהל הכללי הצעת תקצי ב , מידי שנה, על הוועדות היחידתיות והוועדה המשרדית להגיש בעוד מועד
עד להקצאתם של כספים למטרה זו על גורמי התקצוב לדאוג בעוד מו. מתאימה להענקת פרסי שיפור

 .בתקציב המשרד
 

60.242 
על המנהל הכללי של המשרד או מנהל יחידת הסמך לדאוג לפרסום נאות של המדיניות לעידוד הגשת 

שמם של בעלי  , נוהל הגשת הצעות השיפור, דבר מינוי הוועדות והרכבן: הצעות שיפור לרבות
שמם של העובדים שהצעותיהם  , ת השיפור במשרדהתפקידים שניתן להסתייע בהם בהגשת הצעו

יסתייע , לצורך האמור. עיקרי הצעותיהם ופירוט הזוכים בתעודות הוקרה ובפרסים כספיים, אושרו
, כנסים, הודעות המשרד, לוח מודעות: המשרד במגוון ערוצי התקשורת העומדים לרשותו לרבות

 .אתר אינטרנט וכדומה, אינטראנט, ביטאון פנימי
 

60.243 
על נושאים ) ידי העובדים באורח רצוף-בנוסף להצעות המוגשות על(ועדות השיפור המשרדיות ימליצו 

הנושאים יהיו מיוחדים למשרד או  .בעבודת המשרד עליהם יתבקשו העובדים להגיש הצעות שיפור
דע זה יפורסם מי. קידום האיכות והמצוינות בכלל ושיפור השירות לציבור בפרט וכדומה: כגון, כלליים

 .60.242בערוצים שהוזכרו בפסקה 
 

60.244 
הממונה המשרדי על ניהול האיכות או מרכז ניהול האיכות המשרדי או אחד מעוזריהם או מרכז ניהול  

 .יסייעו לעובדים בהגשת הצעות שיפור, האיכות היחידתי
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60.245 

,  ומעלה אינו יכול להגיש הצעת שיפור בתחום הרחב של אחריותומנהל ברמת משרה של מנהל תחום 
 .אך הוא יכול להגיש הצעת שיפור בנושאים שהם מעבר לתחום הרחב של אחריותו

 
  הגשת הצעות שיפור- 60.25

 
60.251 

, לוועדה היחידתית או לוועדה המשרדית להצעות שיפור, בשני עותקים, העובד יגיש את הצעתו בכתב
 .יןלפי העני

 
60.252 

הוועדה היחידתית או המשרדית או המרכזית להצעות שיפור  . הוועדה תאשר למציע את קבלת ההצעה
 .תדון בכל הצעה שהועברה אליה ותודיע בכתב את תוצאות דיוניה למציע

 
60.253 

 הצעות הנוגעות גם למשרדים אחרים, ר הוועדה המשרדית יעביר לוועדה המרכזית להצעות שיפור"יו
של הממונה הישיר , )ז (60.226הצעת שיפור תוגש בצירוף חוות דעת כאמור בפסקה ; או לכלל השירות

על מידת הישימות של , או העקיף של מציע ההצעה ושל גורמים מוסמכים או בעלי עניין אחרים
 הנוגעת לתחום עבודת עובד המבקש להגיש הצעה. ההצעה ועל הכוונה ליישם אותה הלכה למעשה

יגיש את הצעתו לוועדה המרכזית להצעות שיפור באמצעות הוועדה , משרד אחר או לכלל השירות
 .ועדת השיפור המרכזית תבחן את ההצעה עם הנוגעים בדבר ותחליט בהתאם; המשרדית

 
60.254 

הצעת , עות שיפוראין להגיש לוועדה להצעות שיפור היחידתית או המשרדית או לוועדה המרכזית להצ
 . 72שיפור שהיא בחזקת המצאה הכשירה לפטנט והיא תטופל בהתאם להוראות פרק 

 
60.255 

בתנאי שלפחות  , מגיש הצעת שיפור רשאי לבקש להעביר את הדיון בהצעתו לוועדה בדרג גבוה יותר
 .תומכים בדרישה זו, שניים מחברי הוועדה בדרג הנמוך יותר

 
  דיון בהצעות שיפור- 60.26

 
60.261 

ר הוועדה או נציג מטעמו לאשר קבלתה ולהודיע על כך למציע תוך "על יו, הוגשה הצעת שיפור
בהודעה זו יש לציין את שלבי הטיפול בהצעה לרבות התאריך המשוער של . שבועיים מיום הגעתה

את שלבי הטיפול בהצעה מדי חודש ע ד יודיע למציע , או נציג מטעמו, ר הוועדה"יו. הדיון בוועדה
 .לגמר הטיפול בהצעה

 
60.262 

צריך הטיפול בהצעה  ה.תדון בה הוועדה לא יאוחר מחודש ימים מיום קבלתה, הייתה ההצעה ברורה
ר הוועדה למציע וייעשה את כל שביכולתו להחיש את "יודיע על כך יו, קבלת חוות דעת של מומחים

 .הטיפול בה
 

60.263 
מתוך המשרד ויחידותיו נראית ל ה  , ליטה ועדה יחידתית או משרדית שהצעה שהועברה אליההח

תהווה ההחלטה המלצה להנהלת המשרד להנהיג את השיפורים המוצעים ואישור , מועילה ובת ביצוע
 .להעניק תעודת הוקרה או פרס כספי או שניהם

 
60.264 

ת פעולותיו של משרד אחד וראויה ליישום בחלק  החליטה הוועדה המרכזית כי ההצעה חורגת מגבולו
תובא ההצעה לידיעת המשרדים או היחידות שההצעה נוגעת בתחום , מהשירות או בכלל השירות

 .תוך כדי המלצה לאמצה, פעולתם
 

60.265 
תדון הוועדה היחידתית או המשרדית או , ידי מי שאיננו עובד המדינה-הוגשה הצעת שיפור על

 . ותודה בכתב למציע ההצעה ותעניק לו תעודת הוקרה אם ההצעה תתקבלהמרכזית בהצעה
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60.266 
ניתן יהיה להגישה מחדש רק באם יושמה ונוספו נימוקים , הצעה שהוגשה לוועדה ולא אושרה על ידה

 .שלא היו ידועים קודם לכן
 

  פרסי שיפור- 60.27
 

60.271 
  )תעודת הוקרה(פרס שיפור  )א(

 רשאית להעניק תעודת הוקרה למציע הצעת , או המשרדית או המרכזית הוועדה היחידתית
 ;שיפור

 )פרס כספי(פרסי שיפור  )ב(
משכורת ( בדירוג המינהלי בשיא הוותק 20 עד חצי משכורת בדרגה -ברמה היחידתית *  

 משולבת 
 ;)ולא משכורת קובעת     
משכורת  (א הוותק  בדירוג המינהלי בשי20 עד משכורת אחת בדרגה -ברמה המשרדית *  

 משולבת 
 ;)ולא משכורת קובעת     
 משכורת ( בדירוג המינהלי בשיא הוותק 20 עד שלוש משכורות בדרגה -משרדית -ברמה הבין*  
 .)משולבת ולא משכורת קובעת    

 
60.272 

תזכה את המציע בתעודת , הצעת שיפור שוועדה יחידתית להצעות שיפור החליטה שהיא יישימה
אש ר  ) 60.271ראה פסקה (חתומה בידי מנהל היחידה המנהלית או בפרס כספי או בשניהם הוקרה 

 .ידי היחידה-יוענקו על
 

60.273 
תזכה את המציע בתעודת , הצעת שיפור שוועדה משרדית להצעות שיפור החליטה שהיא יישימה

ר א ה ( יחידת הסמך או בפרס כספי או בשניהם הוקרה חתומה בידי המנהל הכללי של המשרד או מנהל
 .ידי המשרד- אשר יוענקו על,)60.271פסקה 

 
60.274 

תזכה את המציע בתעודת , ישימהיהצעת שיפור שהוועדה המרכזית להצעות שיפור החליטה שהיא 
או בפרס כספי ,  בשירות המדינהאגף לאיכות ומצוינותהוקרה חתומה בידי נציב שירות המדינה וראש ה

ידי המשרד בו מועס ק  -הפרס הכספי ישולם למציע ההצעה על, )60.271ראה פסקה (או בשניהם 
 .המציע

 
60.275 

הכספיים יוענקו לעובדים הזכאים לכך בטקסים המשרדיים להענקת פרסי תעודות ההוקרה והפרסים 
 .לפחות אחת לשנה, הצטיינות

 
60.276 

תזכה ההצעה את כל אחד ממגישיה בתעודת הוקרה  , ידי צוות ראויה לפרס-נמצאה הצעה שהוגשה על
 .או בפרס כספי או בשניהם

 :פי הכללים הבאים-הפרס הכספי עליחולק , בו החליטה ועדה להעניק לצוות פרס כספיבמקרה 
 ;)60.271ראה פסקה (יקבל כל אחד מחברי הצוות פרס כספי ברמה היחידתית , ברמה היחידתית )א(
 ;)60.271ראה פסקה (יקבל כל אחד מחברי הצוות פרס כספי ברמה המשרדית , ברמה המשרדית )ב(
ראה  ( משרדית-ןפרס כספי ברמה הבי  הצוות  מחברי  אחד   כל  יקבל, משרדית-הביןברמה  )ג(

 ).60.271פסקה 
 

  סמכות לקביעת גובה הפרס ואופן הענקת הפרס הכספי- 60.28
 

60.281 
נה  אשר הוועדות השונות תהיי,הוועדה המרכזית תקבע מפעם לפעם את גובה הפרסים הכספיים

 .רשאיות להעניק
 

60.282 
הוועדה היחידתית להצעות שיפור רשאית להמליץ בפני ועדת שיפור משרדית על מתן פרס כספי גבוה  

 . את הצעת השיפור לוועדה המשרדית, או להעביר60.271יותר מן המפורט בפסקה 
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60.283 

,  ולדעת הוועדה המשרדית ראויות לפרס כספי גבוה יותר,הצעות שתועלתן רק למשרד בו עובד המציע
הוועדה המשרדית תעביר את המלצתה למתן פרס כספי גבוה מרמה . יועברו ויידונו בוועדה המרכזית

 .לאישור הוועדה המרכזית להצעות שיפור, משרדית
 

60.284 
ראה פס ק ה (רד הוועדה המשרדית תעביר לוועדה המרכזית הצעות שיפור החורגות מתחומי המש

רשאית היא להעניק למציע תעודת  , לאחר שדנה בהן ובמידה ומצאה כי הן ישימות למשרד, )60.253
 .הוקרה או פרס כספי או שניהם

 
60.285 

ועדה יחידתית או משרדית תעניק את המחצית הראשונה של הפרס הכספי למציע הצעת שיפור 
את המחצית השניה של הפרס הכספי תעניק הוועדה היחידתית א ו  . ך לאישורהבסמו, שנמצאה ישימה

 .המשרדית לאחר שהוצגו בפניה ממצאים המוכיחים את התחלת יישום ההצעה בפועל
 

60.286 
את המחצית הראשונה של הפרס הכספי , באמצעות המשרד הנוגע בדבר, הוועדה המרכזית תעניק

, את המחצית השניה של הפרס תעניק הוועדה. בסמוך לאישורהלמציע הצעת שיפור שנמצאה ישימה 
משרדי מתאים קיבל על עצמו את  -ןלאחר שהשתכנעה שגורם בי, באמצעות המשרד הנוגע בדבר

 .האחריות להורות על יישום ההצעה במשרדי הממשלה וביחידות הסמך
 

  מעקב אחר טיפול יישום הצעות שיפור- 60.29
 

60.291 
לרבות פרוטוקולים חתומים של , ח שנתי מפורט"יחידתית להצעות שיפור יגיש דור הוועדה ה"יו

 .ר הוועדה המשרדית להצעות שיפור"אל יו, ישיבות הוועדה
 

60.292 
ר הוועדה המשרדית להצעות שיפור יקיים במשך שנת הכספים מעקב שיטתי אחר הטיפול והיישום "יו

 .או הוועדות היחידתיות/משרדית וידי הוועדה ה-של הצעות השיפור שהומלצו על
 

60.293 
שבו , דיוני הוועדות היחידתיות או המשרדיות והוועדה המרכזית להצעות שיפור יירשמו בפרוטוקול

 .לפרוטוקול יצורפו חתימותיהם של כל חברי הוועדה בהתאמה. יצוינו גם הנימוקים להחלטות
 

60.294 
למנהל הכללי או למנהל  , לפחות אחת לשנה, על פעולותיהועדה משרדית להצעות שיפור חייבת לדווח 

ח יכלול "הדו. לוועדת ההיגוי המשרדית לניהול איכות ולוועדה המרכזית להצעות שיפור, יחידת הסמך
ידי הוועדות היחידתיות תוך ציון -ידי הוועדה המשרדית וכן על-את רשימת ההצעות שאושרו על

 .הצעות אשר זכו בתעודות הוקרה ובפרסים כספייםההצעות שכבר יושמו ואת שמות מגישי ה
 

60.295 
ח מפורט על פעולותיה ובו תכלול גם "דו, אחת לשנה, הוועדה המרכזית תגיש לנציב שירות המדינה

 .תקציר מדיווחי הוועדות המשרדיות
 )33/סא(
 

60.283 - 60.295
  איכות ומצוינות- 60פרק 

___________________________________________________________________________

https://www.prisha.co.il/



  שירות לקהל- 61 פרק
 זה מובאות הוראות בעניין סדרי מינהל  בפרק

, קבלת קהל, הקשורות במתן שירות לקהל
והגבלת  , סדרי התכתבות, החלטות והנמקות

 .עישון

  סדרי קבלת קהל- 61.1
 

 זמני קבלת קהל 61.11/  חלות וכללים 61.10
 61.13/  מדריך שירות לציבור 61.12/ ופרסומם 

 סידורים  61.15/  הכוונת קהל 61.14/ שילוט 
/  התנהגות בעת קבלת קהל 61.16/ לקבל קהל 

,  אחריות61.18/  תלונות על יחס לקהל 61.17
  איסור העישון61.19/ מעקב וביקורת 

 
  חלות וכללים- 61.10

 
61.101 

 .חלות על כל סוגי העובדים בשירות, הוראות פרק משנה זה
 

61.102 
 :ים להקנות לעובדים את הכללים הבאיםעל האחראים במשרד

יש . אלא אם כן נוכחותו האישית חיונית לטיפול בעניין, אין לדרוש מן הפונה להתייצב במשרד )א(
, פקס, דואר אלקטרוני,  באמצעות הטלפון-ואם הדבר אפשרי , לנסות ולפתור את הבעיה בכתב

 ;או כל אמצעי אחר
 באיזה מסמכים עליו להצטייד לשם הטיפו ל  יש להודיע לו מראש, בעת הזמנת פונה למשרד )ב(

 על -וניתן לקבלם ללא תשלום , אם דרושים לכך העתקי מסמכים המצויים במשרד אחר. בעניינו
אין לחייב ; לדאוג לקבלת העתקי המסמכים האמורים לפני הפגישה, העובד המזמין את הפונה

 ;את הפונה להשיגם
ייזום ,  בעת היעדרו מן המשרדאו פקס, קטרונידואר אל, שיחת טלפוןבשבילו עובד שנתקבלה  )ג(

 ;ידי עובד אחר-ישירות או על, החזרת השיחה בהקדם האפשרי
 ;פי כל דין-אלא אם כן הדבר דרוש על, הפונה להמציא מסמכי מקורמיש להימנע מלדרוש   )ד(
  יפנה את- דואר אלקטרוני או פקס , בטלפון  , בכתב-עובד שקיבל פנייה שאינה מיועדת אליו  )ה(

 .הפונה לעובד או לגוף שבתחום סמכותו נמצא הטיפול בנושא
 

  זמני קבלת קהל ופרסומם- 61.11
 

61.111 
ידיו יקבע את שעות מתן השירות בקבלת הקהל בהתאם למועדים -המנהל הכללי או מי שהוסמך על
 .הרשמיים שיפורסמו בעוד מועד

 )3/סו(
 

61.112 
בערב יום , פסחה  חגבערב, סוכותה  חגבערב, בערב יום הכיפורים, אין קבלת קהל בערב ראש השנה

 .ובערב חג השבועות) למעט יחידות במערכת הבריאות הנותנות שירותים לציבור(העצמאות 
 )9/עג(
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61.113 
בימי המנוחה , לצורך בירור וטיפול בענייניהם, עובד המקבל קהל ישתדל לא להזמין למשרדו פונים

 .אלא אם אין הדבר סובל דיחוי, השבועית או בימי החג של אותם אנשים
 

61.114 
 טלתפסקה מבו

 
61.115 

 פסקה מבוטלת
 

61.116 
 :יפורסמו בדרכים הבאות זמני קבלת קהל של כל יחידה 

באותם  ; בשלטים של היחידה במקום בולט לעין בצד החיצוני של הכניסה למשרדיה או למתקניה )א(
 ;שלטים יצוין גם באילו ימים אין מקבלים קהל ביחידה

, יך או עשוי לבוא ליחידה לסדר את ענייניוצר, לפי אופי העניין, אשר, בהתכתבות עם קהל )ב(
 ;)61.321ראה גם פסקה (בפגישה ישירה 

הגורר או העשוי לגרור פניות אישיות ,  או באינטרנטאו בטלוויזיה, ברדיו, בכל פרסום בעיתונות )ג(
 .של קהל ליחידה

 
61.117 

כדי להביאו לידיעת הנזקקים לשירותה של , כל שינוי בזמני קבלת קהל יפורסם מראש בדרך מתאימה
 .למנוע ביטול זמן וטרדה מיותרת לציבור, היחידה

 
61.118 

מנהל כל יחידה יבטיח כי במועדים שנקבעו לקבלת קהל יתקיים אותו שירות ללא הפסקות מאיזו סיב ה 
 .שהיא

 
  מדריך שירות לציבור- 61.12

 
61.120 

הכולל פרטים , ידידותי ונגיש לאוכלוסיות היעד המתאימות,  עדכני,האחראי יפיק ויפרסם מידע מקיף
 .'הטיפול בפניות הציבור וכו, תהליכי מתן השירות, מקומות וזמני מתן השירות, מהות השירות: על

 
  שילוט- 61.13

 
61.131 

, ייקבע במקום בולט לעין שלט, אשר הציבור נזקק אליו, בכניסה לכל יחידה או מתקן ממשלתי )א(
 ;המכוון את הקהל אל העובדים ואל יחידות המשנה אליהם הוא נזקק

במגמה , נוסח השלט ייקבע בכל מקרה בהתחשב בצורת המבנה הפיסי והארגוני של היחידה )ב(
במקומות שיש . כדי שיוכל להתמצא בנוחות ובמהירות, שאינו מכיר את המקום, להקל על הפונה

 ;הליוכן גם תרשים גרפי להכוונת הק, צורך בכך
אם , ולעדכון רצוף של שלטי ההכוונה, מנהל היחידה אחראי לקביעת נוסח השלטים ומיקומם )ג(

 .חלו שינויים
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61.132 
,  אף אם לא הזמין אותם אליו. אשר בו עובד מקבל קהל, ליד הכניסה לכל חדר או אולם, בתוך הבניין
אם שני  .  שם העובד היושב בו ובמידת הצורך גם תואר משרתו,שבו יצוינו מספר החדר, ייקבע שלט

 - במקום בולט לעין -ייקבע על שולחנו של כל אחד מהם , עובדים או יותר מקבלים קהל בחדר אחד
 - במקום בולט לעין -ייקבע ליד כל אשנב , במקום בו מקבלים קהל ליד האשנבים. שלט בו יצוין שמו

 .שלט בו יצוין שם העובד
יחליפו העובדים את השלטים הנושאים את , דה בה מקבלים קהל ועובדיה מתחלפים במשמרותביחי

 .בעת חילוף המשמרות, שמותיהם
 

61.133 
יבהיר  , במקום שבו מקבלים קהל או ממתינים בו, פרסום מתאים של חובות העובד כלפי הפונים אליו

 .ועשוי להקל את סידור ענייניו, לפונה למה הוא זכאי לצפות
אשר תציין בצורה ברורה את  , תיקבע כרזה, בו מקבלים קהל ובאולמות ההמתנה, רצוי שבכל מקום

 .ואת החובות המיוחדות לעובדי המשרד, עיקרי החובות המוטלות על עובדי המדינה כלפי הציבור
 .או בידי מי שהוסמך לכך על ידיו, הנוסח הסופי של הכרזה ייקבע בידי המנהל הכללי של המשרד

 
  הכוונת קהל- 61.14

 
61.141 

במקרים רבים  . במשרדים וביחידות ישנן פעולות המצריכות קשר רב עם קהל והמחייבות מגע תכוף
נגרמת הכבדה על הפונה ועל העובד המקצועי עקב ארגון העבודה המחייב הזדקקות לעובד המקצו ע י 

 .ואפילו בפרטים השגרתיים ביותר, בכל פרט מפרטי התהליך
 

61.142 
במגמה , על האחראים לבחון את תהליכי העבודה הקיימים בנושאים המחייבים מגע ישיר עם קהל

ידי  - הדרכה לקהל ומתן שירותים שגרתיים על- במקום שהדבר אפשרי וכדאי -לשלב לתוך התהליך 
יקטין את העומס על העובדים המקצועיים , אשר יקל על הפונים למשרדים, עובד להדרכת קהל

 .ה מכך יחסוך מזמנם של כל המעורבים בתהליךוכתוצא
 

61.143 
אך יוכל לכוון את  , אינו צריך להיות דווקא מומחה לטיפול בכל עניין, העובד המופקד על הדרכת קהל

בכל הטפסים והמסמכים , פי הכוונתו-על, לאחר שהם צוידו, הפונים אל העובד המקצועי המתאים
כן יוכל העובד למסור לפונים . ר להם בעת הצורך במילוי הטפסיםואף יעזו, הנחוצים לטיפול בעניינם

,  אותו עובד יהיה גם מוסמך לקבל פניות בכתב מאת הציבור. חומר הדרכה בכתב בנושאי התעניינותם
 .שדי בהגשתן ללא צורך בדיון ובמגע ישיר עם העובד המקצועי המטפל עניינית בנושא

הוא יוטל על עובד אשר יוכשר  , ך הטיפול בפניות הקהלבמקרים שהתפקיד האמור ישולב בתוך תהלי
לכך במיוחד ויהיה מסוגל לקלוט את הידיעות שתסופקנה לו ולהשתמש בהן כהלכה ולעדכן את עצמו 

 .בשיטות העבודה ובתהליכים הנהוגים במשרדו או ביחידתו, במקביל לכל שינוי במבנה
 

61.144 
המשלבים את העובד להדרכת הקהל בתהליך , ות אחדותשוכנו בבניין אחד משרדים אחדים או יחיד

ל יוכל לתת  "הסדרים שיבטיחו כי העובד הנ, או של היחידות, יעשו האחראים של המשרדים, עבודתם
 .ידיעות על כל המשרדים או היחידות השוכנים באותו בניין

 
61.145 

אגב הקלת לחץ הפונים , בדברהעובד להדרכת הקהל יעסוק גם בהכוונת הפונים אל העובדים הנוגעים 
 .במשך כל שעות הקבלה
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61.146 

סידורים אשר יאפשרו לעובד להדרכת , בהתאם לצרכים, במסגרת תכנון תהליכי העבודה יקבע האחראי
 ).61.15ראה גם סעיף (לרבות הסדרים לטיפול דחוף , הקהל לקבוע מראש ראיונות ולהסדיר את התור

 
61.147 

 במסגרת -יקימו , המקיימים שירות רחב לציבור בנושאים מורכבים, מומלץ כי משרדים ויחידות
 . לשכות ייעוץ והכוונה לציבור-האפשרויות התקציביות 

,  באותן לשכות יוכלו הפונים לקבל הכוונה אל יחידות המשרד המתאימות ופרטים נוספים על מען
 .טפסים למילוי וכדומה, מסמכים ותעודות שיש להמציא, שעות קבלה, ןמספר טלפו

עזרה מקצועית והדרכה נוספת , יוכל הפונה לקבל בלשכות הייעוץ וההכוונה עצה, במקרים מתאימים
 .תקנות ונהלים הנוגעים לעניינו, בדבר חוקים

 
  סידורים לקבל קהל- 61.15

 
61.151 
זמת ואם כתוצאה מפניית הציבור ואם בי,  קהל בכל צורה שהיאאשר בהן מתקיימת קבלת, ביחידות

שפנו או שהגיעו אל היחידה בשעת קבלת קהל , תינתן עדיפות ראשונה לקבלת אנשים, עובדי היחידה
במקרה הצורך תידחינה עבודות משרדיות פנימיות או פגישות עם עובדים  ;או בשעות שלהן הוזמנו

 .ת הישיר לציבוראחרים כדי לקיים כיאות את השירו
 

61.152 
תיקבענה לשעות בהן , שבהן משתתפים עובדים מקבלי קהל, יש לחתור לכך שהישיבות וההתייעצויות

 .אין קבלת קהל
 

61.153 
ידי  -כי הפונים יתקבלו על, ייעשו סידורים שיבטיחו ככל האפשר, נעדר עובד המקבל קהל מעבודתו
שיימצא  , ידאג מנהל היחידה לפחות לכך, אפשרות כזאתאם אין , עובד אחר המוסמך לטפל בנושא

וימסור  , יתנצל על כך, שיסביר את הסיבות הבלתי צפויות שמנעו את קבלת הקהל, במקום עובד אחר
 .על מועד סביר לקבלת הפונים

 
61.154 

, סידורים פיסיים מתאימים, שבו מתקיימת קבלת קהל, חובה על מנהל היחידה לקבוע בכל מקום
במיוחד יש לשים לב לנקודות . יצמצמו רעש וישפרו את המראה החיצוני של המקום, טיחו ניקיוןשיב

 :הבאות
יש לקבוע מקום להמתנה , שבה אין הקהל פונה אל עובדי היחידה לפי הזמנה מוקדמת, ביחידה )א(

 ;בגודל מתאים
צירת ושימנע י, את מקום ההמתנה יש לצייד ולרהט באופן שיבטיח המתנה נוחה ומסודרת )ב(

 ;מתיחות מיותרת או הכבדה על הפונים
 ;יש לעשות סידורים אשר יאפשרו תור מסודר,  במקום שבו השירות הניתן לפונה הוא קצר ביותר )ג(
המתנה  , יש להנהיג קבלת קהל לפי תור מסודר, במקום שבו השירות נמשך זמן רב יחסית )ד(

 ;בישיבה וקבלת הממתינים לפי התור
חוק שוויון זכויות לאנשים אנשים עם מוגבלות כהגדרתם בלקבלת יש לקבוע סידורים מתאימים  )ה(

מקרים מסובכים הדורשים טיפול ארוך , חיילים,  הרותנשים, 1998 - ח"התשנ, עם מוגבלויות
 .סידורים אלה יפורסמו במקומות ההמתנה. וכדומה

 לתת לציבור הרגשה של נוחות ותשומת לב וליצור אווירה של הבנה ושיתו ף  ל היא"מטרת הסידורים הנ
 .סידורים אלה גם יקלו על העובדים בעבודתם, פעולה בינם לבין העובדים

 )3/סו(
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61.155 
שבה ן  , זמנם של הפונים ושל העובדים ולמנוע טרחה מיותרת יבטיחו מנהלי היחידותכדי לחסוך מ

באיזו קומה ואל , באיזו כתובת, אל מי, כי יובא לידיעת המוזמנים מתי, מקבלים קהל לפי הזמנה מראש
ראה גם (שעליהם להביא עמם לפגישה ' התעודות וכו, וכן מה המסמכים, איזה חדר עליהם לפנות

 ).61.333פסקה 
 

61.156 
יש להבטיח שבזמן אשר נקבע יימצא העובד במקום שיועד לפגישה ויקבל את  , נקבעה פגישה עם פונה

יש להתנצל על כך בפני הפונה ולקבל ו , חל בכל זאת עיכוב מאיזה סיבה שהיא. הפונה ללא עיכוב
 .בהקדם האפשרי

 
61.157 

ואין הנכה  , ותק לכיסא גלגלים או נכה המוגבל בצורה קשה ביכולת תנועתונקבעה פגישה עם נכה המר
 .יוכל לבקש את העובד לצאת מחדרו ולטפל בעניינו, מסוגל להיכנס או לעלות לחדרו של העובד

 
61.158 

 ).42.23ראה סעיף (פגישות עם קהל בענייני עבודה תתקיימנה בדרך כלל במשרדים 
 

  התנהגות בעת קבלת קהל- 61.16
 

61.161 
ויטפל בענייניהם באורח רוח ובמהירות  , עובד יקבל את הפונים אליו בסבר פנים יפות ובאדיבות

 .האפשרית
 

61.162 
, תסרוקת, לבוש נקי והולם(עובד ועובדת המקבלים קהל יקפידו במיוחד להיות בעלי הופעה מסודרת 

 .ן וסדר של שולחנם ושל סביבתםוכן יקפידו על ניקיו) גילוח
וחובת הגילוח אינה חלה בימים שבהם נוהג עובד לא  , אין הוראות פסקה זו אוסרות גידול זקן מטופח

 ). חול המועד וימי אבל אישיים או לאומיים:כגון(פי דרישות המסורת -על, להתגלח
 

61.163 
בגלל סידורים פנימיים , ם המחכים לובשעת קבלת קהל יעסוק העובד רק באותו תפקיד ולא ישהה אנשי
במיוחד לא יפסיק העובד את טיפולו . או בשל עבודות שאינן קשורות ישירות בשירות המיידי לפונה

אלא  , או כדי לתת הוראות לעוזריו או לעובדים אחרים, כדי לענות על פניות של עמיתים או של כפופים
 .במקרים דחופים במיוחד

 
61.164 

,  מנהלי היחידות ידאגו להקצאת פינות אוכל .  ולא ישתה בזמן קבלת קהל או בנוכחותםלא יאכל עובד
 .שבהן יוכלו העובדים הרוצים בכך לסעוד את לבם בזמן מתאים

 
61.165 

 בעת קבלת קהל ויבקש בנימוס מאת הפונים להימנע מעישון בבואם להסדיר את לא יעשןעובד 
ראה סעיף  (בפעולות הדרכה ובבחינות,  מעישון בישיבותכן חלה חובת הימנעות. ענייניהם במשרד

61.19(. 
 

61.166 
או  , אלא בעניינים רשמיים קצרים שאינם סובלים כל דיחוי, לא ישוחח עובד בטלפון בעת קבלת קהל

הוא מקבל הגיעה אל העובד שיחה בשעה ש. בעניינים הקשורים בסידור עניינו של הפונה הנמצא אצלו
 .או יבטיח להתקשר אתו לאחר מכן, שהוא יציין, יבקש מהפונה באדיבות להתקשר בזמן אחר, קהל
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61.167 

ידאג , נאלץ העובד להיעדר מחדרו או מאשנבו. לא ייעדר עובד מחדרו או מאשנבו בעת קבלת קהל
העובד לא יעזוב את חדרו או  א ת ; עדרומנהל היחידה או הממונה על העובד למילוי מקומו בשעת הי

 .אשנבו כל עוד לא הגיע ממלא מקומו
 

61.168 
.  אין להריץ את הפונה מעובד לעובד , אם סידור עניינו של פונה דורש טיפול מיידי של יותר מעובד אחד

יתקשר עם העובד האחר או עם העובדים האחרים , שהתחיל את הטיפול בעניינו של הפונה, העובד
אלא אם מחייב תהליך הפעולות הזדקקות לסידורים של כמה עובדים או , ביר את הטעון הסדרויס

 .גם אז צריך התהליך להיות קצר ככל האפשר; אשנבים
 

61.169 
 42.21 ראה סעיפים -סדר ומשמעת , מרות, לוי הוראות ותפקידיםיעל שאר חובותיו של עובד בעניין מ

 .42.22-ו
 

  תלונות על יחס לקהל- 61.17
 

61.171 
על כן מומלץ שבכל יחידה  ;יש להקל על אדם המבקש להתלונן על אופן הטיפול בו או על היחס אליו

יוטל על אחד העובדים לקבל תלונות מאת הציבור על ליקויים באופן הטיפול ב הם , בה מקבלים קהל
לרבות שמו של , קיום הסדר זה.  לברר מיד אותן תלונות-ובמידת האפשר , )ותלא ערעורים על החלט(

העוב ד  . יפורסמו באופן בולט לידיעת הציבור, העובד ומספר החדר שבו הוא יושב או מספר אשנבו
 .יביא את תוכן התלונות ואת דרך טיפולו בהן לידיעת הממונה עליו

 
61.172 

יהיה הטיפול בה , הוגשה תלונה בכתב.  אינו מונע הגשת תלונות בכתב61.171ההסדר לפי פסקה 
 .61.36בהתאם להוראות סעיף 

 
 מעקב וביקורת,  אחריות- 61.18

 
61.181 

הוא יכין הוראות ביצוע , האחריות לריכוז הטיפול בשירות לציבור בהיקף משרדי מוטלת על האחראי
 .אגב התייעצות עם האחראי לקשרי ציבור במשרד, ם את ביצועןויתא

 
61.182 

כמו כן . הביקורת הפנימית של המשרד תדגיש בתכנית עבודתה את הנושאים הנוגעים בסדרי קבלת קהל
הוראות פרק משנה זה ושאר  . תבדוק את היחס לקהל בעת בדיקתו של כל נושא במסגרת הביקורת

 .ס לקהל ואת דרכי הטיפול בו תשמשנה בסיס לביקורת ולמעקב בתחום זהההוראות המסבירות את היח
 

61.183 
אם יראה צורך  , האחראי רשאי .האחריות לביצוע הוראות פרק משנה זה בכל יחידה מוטלת על המנהל

בשינוי  , לצורך פרק משנה זה, "יחידה"להגדיר את המונח , בכך בגלל אופיו או מבנהו של המשרד
 .03.23לאמור בסעיף 
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61.184 
אחר התנודות בהזדקקות הציבור לשירותי יחידותיהם ולכוון את , בין היתר, על מנהלי היחידות לעקוב

 .העבודה כדי להתאימה ללחץ המשתנה מפעם לפעם ולהבטיח זרימת העבודה בקצב מתאים
 

61.185 
את כל מערכת סדרי קבלת הקהל הקיימים ביחידותיהם  , לעתים מזומנות, ו אישיתמנהלי היחידות יבדק

 .וידאגו להכניס את כל השיפורים המתבקשים מממצאי בדיקתם
 

61.186 
יערכו מפגשים אזוריים תקופתיים ע ם  , המקיימים קשר ענף עם הציבור, מומלץ כי משרדים ויחידות

 והצעות לשיפור השירות ומתן תשובות על בעיות שמיעת הערות, לשם הסברת השירות, הציבור
להשגת אותה מטרה יש לשקול גם שימוש באמצעי התקשורת ההמונית . המתעוררות אצל הקהל

 ).'אינטרנט וכו, טלוויזיה, רדיו, עיתונות(
 

  איסור העישון- 61.19
 

61.190 
 .הוראות סעיף זה חלות על כל העובדים בשירות

שטח   "-להלן (לרבות כל מבנה וכל חצרי המבנה , ם במשרד ממשלתימקוהעישון אסור בכל  )א(
חל האיסור גם באזור הכניסה או היציאה , לעניין בניין של בית חולים או מרפאה; ")המשרד
 ; מטר מהדלת10בטווח של , לבניין

בי ת  , שטח המשרדבכל , סיגר או מקטרת כשהם דלוקים, סיגרילה, לא יחזיק אדם או עובד סיגריה )ב(
 .לים או מרפאהחו

 )1983-ג "התש מ,  והחשיפה לעישוןחוק למניעת העישון במקומות ציבוריים(
 

61.191 
השלט המורה .  שטח המשרד הממשלתיבכל העישון איסור לקבוע שלט המורה על  האחראי על )א(

 העישון הגבלת תקנות השנייה לבתוספת יכיל סמל וחלק מילולי כפי שמופיע  ,העישון על איסור
 ;1984-ד"התשמ, )קביעת שלטים(במקומות ציבוריים 

 כלי המיועד -" מאפרה"  זהה משנבפרק. לא יציב מאפרה במקום בו העישון אסורהאחראי  )ב(
 .לשמש להשלכת אפר ושיירי מוצרי טבק לתוכו

  )14/עב(
 

61.192 
 -להלן ( או היחידה  המשרדמעובדיאו יותר  הפיקוח על אחד תפקידהאחראי רשאי להטיל את  )א(

 יראו  ; זהסעיףחייבים לעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי או המפקח האחראי . ")המפקח"
 :אם הוכיחו כי עשו את כל אלה, אותם כמי שמילאו אחר הוראה זו

סיגר או מקטרת כשהם דלוקים , נרגילה, סיגרילה, פנו לאדם המעשן או המחזיק סיגריה .1
עשה האסור או נקטו אמצעים סבירים כדי להבטיח מניעת לחדול מהמ, במקום ציבורי

 ;עבירות
 1 נסמןאם על אף פעולתם כאמור ב ,בפני שוטר, התלוננו או עשו מאמץ סביר לעשות כן .2

 .נמשכה הפרת ההוראהלעיל 
לפי בקשה של האחראי , שר הבריאות רשאי להסמיך עובד ציבור להיות סדרן ממונה בבית חולים )ב(

 ;בבית החולים
 .מספר טלפון לצורך הגשת תלונה, אי יפרסם באתר האינטרנט או בדרך אחרתהאחר )ג(
 

61.193 
יבקש בנימוס מאת קהל הפונים להימנע מעישון בעת , לפי העניין, במשרד או ביחידהעובד המועסק 

 .בואם להסדיר את ענייניהם בכל מבנה שהוא רכוש המדינה
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61.194 
לזהות עצמו ,  לדרוש מאדם או עובד אשר עישן במקום בו העישון אסוררשאי המפקח או הסדרן )א(

אך לא יותר מאשר שעה , ואם סירב לעשות כן רשאי הוא לעכב אותו במקום עד לבוא שוטר
 ;אחת

רשאי הסדרן למסור לו הזמנה שבה , עובר אדם או עובד על הוראות פרק זה בתחום בית החולים )ב(
,  רירה לשלם את הקנס במקום להישפט על העבירה האמורהיואשם באותה עבירה ותינתן לו הב

 .1982-ב"התשמ, ]נוסח משולב [חוק סדר הדין הפליליל' בהתאם להוראות פרק ז
 ) 1983-ג " התש מ,חוק למניעת העישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון(
 )8/סח(

 

61.194
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 נמקות החלטות וה- 61.2
 

 הנמקת החלטות של  61.22/  חלות 61.21
 מתן הנמקות בהחלטות מכוח  61.23/ עובדים 

 הודעות על 61.24/ פי דין -סמכות שניתנה על
 ערר וערעורים

 
  חלות- 61.21

 
61.211 

 .הוראות פרק משנה זה חלות על כל סוגי העובדים בשירות
 

  הנמקת החלטות של עובדים- 61.22
 

61.221 
,  שמסמכותו לפי דין או לפי הוראת הממונים עליו להחליט החלטות מטעם משרדו כלפי חוץ, דעוב

בהתאם , ירשום בתיק, )בין אם יש ערר או ערעור על ההחלטה ובין אם אין(לרבות משרדים אחרים 
 .את הנימוקים שהניעוהו להחליט כפי שהחליט, לסידורים הנהוגים במשרדו

 
61.222 

,  תחול חובת רישום ההנמקה על היושב ראש,  נתונה בידי ועדה61.221פסקה זכרת בהייתה הסמכות הנ
 .על המרכז או על המזכיר של הוועדה

 
 פי דין- מתן הנמקות בהחלטות מכוח סמכות שניתנה על- 61.23

 
61.231 

כולה או , לבקשהפי דין והוא סירב -להשתמש בסמכות שניתנה לו על, בכתב, נתבקש עובד )א(
חובה זו אינה חלה על סירוב לבקשה  (יודיע העובד בכתב למבקש את נימוקי סירובו , מקצתה

 ).פי דין אלא בהוראה מינהלית-להשתמש בסמכות שניתנה שלא על
 )א2'  ס, 1958-ט"ת שיה, )ותהחלטו ת והנמק(חוק לתיקון סדרי המינהל (

 :ואותה סמכות אינה מוקנית לו יפעל באחת מאלה, נתבקש עובד להפעיל סמכות )ב(
ויודיע על כך בכתב  , יעביר את הבקשה לעובד הציבור שלדעתו מוקנית לו אותה סמכות .1

 ;בציון פרטים על זהותו ומענו של עובד הציבור, למבקש
ף המלצה בדבר זהותו של מי שלדעתו מוסמך ויצר, יודיע למבקש בכתב על העדר סמכותו .2

 .בציון פרטים אודותיו, לטפל בבקשה
 )ב2' ס, ל"החוק הנ(
 )28/נה(

 
61.232 

 : לא יהיה העובד חייב להודיע את נימוקי סירובו61.231פסקה על אף האמור ב
כשיש בדין המעניק לו את הסמכות הוראה שהוא רשאי להשתמש בה לפי שיקול דעתו או ללא  )א(

 ;מתן נימוקים
 ;כשביטחון המדינה או יחסי החוץ שלה מחייבים שלא לגלות נימוקי ההחלטה )ב(
 ;כשהבקשה שסירב לה הייתה למנות את המבקש למשרה פלונית או להטיל עליו תפקיד פלוני )ג(
 ;לפגוע שלא כדין בזכותו של אדם זולת המבקש, לדעת העובד, כשגילוי הנימוקים עלול )ד(
כמשמעותם לפי , משום גילוי סוד מקצועי או ידיעה סודית, לדעת העובד, כשיש בגילוי הנימוקים )ה(

 .דיןכל 
 )3' ס, ל"החוק הנ(

 
61.233 

יודיע למבקש בכתב , ולא הודיע את נימוקי סירובו, פי דין-סירב עובד להשתמש בסמכות שניתנה לו על
 .שעל פיו נמנע מלהודיע את נימוקי סירובו, 61.232את הטעם מן הטעמים האמורים בפסקה 

 )4' ס, ל"החוק הנ(
 
 

61.211 - 61.233
  שירות לקהל- 61פרק 

___________________________________________________________________________

https://www.prisha.co.il/



61.234 
רשאי להגיש ערר  , 61.232פי פסקה -וסירב העובד לנמק את סירובו לבקשה על, האדם שהגיש בקשה

 .וב זה של העובד לפני השר הממונה על העובד תוך שלושים יום מיום קבלת ההודעהעל סיר
 )4' ס, ל"החוק הנ(
 
 

61.235 
החלטה או פעולה של עובד לא תהיינה פסולות בשל כך בלבד שהוא לא מילא אחרי הוראות פסקה 

על העובד , אולם בכל הליך לפני ועדת ערר או ועדת ערעור או לפני בית המשפט. 61.233 או 61.231
 .נעשו כדין, הראיה כי החלטה או פעולה שלא ניתנה עליהן תשובה או הודעה כאמור

 ))א(6' ס, ל"החוק הנ(
 
 

  הודעות על ערר וערעורים- 61.24
 

61.241 
הזכאי להגיש את , יודיע העובד לאדם, פי חיקוק-הייתה החלטה של עובד נתונה לערר או לערעור על

אין (ק אם נקבעו בחיקו, על זכות הערר או הערעור ועל דרכי הגשתם ומועדיהם, הערר או את הערעור
 ).פי החלטה מינהלית-חובה זו חלה כשהזכות לערר או לערעור נקבעה על

 )5' ס, ל"החוק הנ(
 
 

61.242 
 .61.241 חל אף על אי מילוי אחרי הוראות פסקה 61.235האמור בפסקה 

 ))א(6' ס, ל"החוק הנ(
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  התכתבות- 61.3
 

 אחריות 61.31/  הוראות כלליות 61.30
 מתן תשובה על פנייה  61.32/ להתכתבות 

 61.34/  ניסוח מכתבים ועריכתם 61.33/ בכתב 
 סיום הטיפול 61.35/ ת בלועזית התכתבו

 טיפול  61.36/ והעברת פניות לגורמים אחרים 
 בתלונות

 
  הוראות כלליות- 61.30

 
61.301 

 .חלות על כל סוגי העובדים בשירות, הוראות פרק משנה זה
 

61.302 
קום  רשאי להנהיג במשרדו הוראות אחרות במ, או מי שהוסמך לכך על ידיו, המנהל הכללי של המשרד

 .אם אופיו או צרכיו של משרדו דורשים זאת, 61.36וסעיף , 61.351, 61.323, 61.311ות אהוראות פסק
, י להנהיג הוראות כאלורוצה מנהל כלל; הוראות מיוחדות כאלו טעונות אישור נציבות שירות המדינה

 .והן תיכנסנה לתוקף רק אחרי שיאושרו, ימציא לנציבות שירות המדינה את נוסחן המוצע
 

61.303 
 בעניין החלטות 61.2יש להקפיד על קיום הוראות פרק משנה , בשעת מתן תשובה בכתב לפנייה

 .והנמקות
 )26/סא(
 

  אחריות להתכתבות- 61.31
 

61.311 
 יקבעו מי הם נושאי המשרות המוסמכים לחתום על המכתבים  ,האחראים בכל משרד ובכל יחידת סמך

 ויגדירו מה הם הנושאים שעליהם מוסמך לחתום כל נושא ,הנשלחים מטעם המשרד או יחידת הסמך
 .משרה

ות  ובכפיפ, אם להוראות פרק משנה זההתב, המוסמך חייב לדאוג להתכתבות שבתחום סמכותו
 .להנחיות שיקבל מהממונים עליו

 
61.312 

 - ו42.525 ותאבמכתבי תשובה לעיתונאים או למערכות עיתונים יש לנהוג בהתאם להוראות פסק
42.526. 

 
  מתן תשובה על פנייה בכתב- 61.32

 
61.321 

שעליו מוטל לטפל , חייב העובד, )משרד או יחידה ממשלתיתלרבות  (מגורם כלשהונתקבלה פנייה 
 יום לכל המאוחר מיום קבלתה או תוך פרק זמן קצר יותר 14 תוך  בכתבלתת תשובה עניינית, בנושא

 .שיקבע המנהל הכללי של המשרד
 
 

61.322 
בציון  ,  יום תשובת ביניים14תישלח תוך , אם אין העובד מסוגל לתת תשובה תוך פרק הזמן האמור

 .הזמן המשוער למתן תשובה עניינית
ועליו לשלוח  ,  יום14להלן דוגמות למקרים שבהם אין לעובד אפשרות לתת תשובה עניינית תוך 

 :תשובת ביניים
פי -או על) צו, כלל, תקנה, פירושו חוק" דין("פי דין -הייתה פנייה בנושא הטעון חקירה על )א(

בתשובת ;  יום מיום קבלת הפנייה14-י להימשך יותר מובירור החקירה עשו, הוראה מינהלית
 הדין או ההוראה המינהלית המחייבים ויציין מה, הביניים יודיע העובד כי העניין נמסר לחקירה

ידגיש כי אין באפשרותו לתת תשובה סופית אלא לאחר תום החקירה ויציין את המועד  , חקירה
 ;המשוער למתן התשובה

61.301 - 61.322
  שירות לקהל- 61פרק 

___________________________________________________________________________

https://www.prisha.co.il/



,   יום14תוך , טעון בדיקה או עיון נוספים ישלח העובד,  שנושא הפנייההתברר לאחר בדיקה )ב(
 ;מה העניינים הטעונים בדיקה או עיון נוספים, במידת האפשר, תשובה נוספת ויציין בה

המועד לדיון ) כגון התכנסות חודשית של ועדה(שלפי הסדרים המשרדיים , הייתה הפנייה בנושא )ג(
 . קבלת הפנייה יום מיום14-בו הוא מאוחר מ

נתן העובד תשובת . בתשובת הביניים על העובד לציין מה הוא המועד שבו יכול הפונה לצפות לתשובה
 .חייב הוא להביאה לידיעת הממונה עליו, ביניים כאמור

 
 

61.323 
אלא בתחום סמכויותיו של משרד ממשלתי , שהטיפול בו אינו בתחום סמכויותיו, הגיע לעובד מכתב

והפנייה תועבר ישירות  , ישלח העובד לפונה הודעה על כך, של גוף ממלכתי או מוניציפליאו , אחר
כגון מוסדות (ציפלי יאם המכתב אינו בתחום סמכותו של גוף ממלכתי או מונ .לגוף המוסמך לטפל

 .אל מי עליו לפנות, במידת האפשר, יוחזר המכתב לפונה ויוסבר לו, )ציבור שונים או מפעל פרטי
 

61.324 
ואולם  , חתימת הפונה בכתב ידו, בגלל שכחה או אי ידיעת הנוהל, שממנה נעדרת, נתקבלה פנייה בכתב

טיפול נאות בהתאם , שעליו מוטל לטפל בנושא, ייתן לה העובד, מתוך הפנייה ברורה זהותו של הפונה
יחזיר אותה  , שאינה נושאת חתימת הפונה בכתב ידו, נתקבלה פנייה מאת משרד ממשלתי. לנסיבות

 .ויבקש ממנו לחתום עליה ולהחזירה לטיפול לאחר החתימה, המקבל לשולח
 

61.325 
יתואם הטיפול בין בעלי , מי חייב לטפל במכתב מסוים, לרגל אי בהירות סמכויות, התעורר ספק
 .או יועבר להכרעתו של הממונה המשותף, הסמכויות

 
61.326 

יש , ובכל מקרה שבו אפשר להשיב בכתב על פנייה, משרדיםיש להימנע מלהטריח את הפונים לבוא ל
 .לעשות זאת

 
61.327 

חייב להזדהות בשמו המלא ובציון התפקיד אותו , פה -עובד מדינה משיב לפונה אליו בטלפון או  בעל
 .ידי האזרח הפונה- אם נתבקש לעשות זאת על-הוא ממלא 

 )24/סב(
 

  ניסוח מכתבים ועריכתם- 61.33
 

61.331 
,  אינה מנומסת, שעליה בא המכתב להשיב, גם אם הפנייה. ענייני ובהיר, נוסח המכתבים יהיה אדיב

 .רוח-חייב העובד המשיב לכתוב בנימוס ובאורך
 

61.332 
האמור בפסקה זו חל גם ע ל  . 62.22כנקבע בסעיף , כל מכתב והעתקיו יודפסו על נייר כותר של המשרד

 .קים הנשלחים אל גופים ממשלתיים או לא ממשלתיים שמחוץ למשרד או ליחידת הסמךהעת
 

61.333 
: תחילה התאריך העברי המלא, תאריך חתימת המכתב: בכל מקור של מכתב ובכל העתקיו יצוינו )א(

ותחתיו התאריך הגרגוריאני המלא ומספר התיק שבו יתויק העתק המכתב ' א וכו"סהתש, ס"התש
 ;חתביחידה השול

ותסתיים  ,)הנמען" (אל: "התכתבות בתוך משרד ממשלתי או בין משרדי ממשלה תתחיל במילה )ב(
, אדוני הנכבד/גברת נכבדה) הנמען" (לכבוד: "כל מכתב אחר יתחיל במילה; "בברכה: "במילה

 ;"בכבוד רב: "ויסתיים במלים
הקפאת , תלונה, הנזיפ, התראה: כגון(מכתב שתוכנו שלילי הנוגע לעניינים אישיים של עובד  )ג(

 ;"בברכה: "אין לסיימו במלה) דרגה וכדומה
בסיומו של המכתב יצוינו במלואם שמו הפרטי ושם משפחתו של החותם ומתחת להם תואר  )ד(

  בכתב   רשמי  במינוי  לכך  נתמנה אם  ,  המיוחד   תפקידו   בתואר  או  המאושר משרתו בתקן
 ).43.87ראה גם סעיף (
 )12/סג           (
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61.334 
יש לסיים את כל המכתבים  , מראש חודש אלול של כל שנה עד אסרו חג של סוכות הבא אחריו

גמר , מה טובהכתיבה וחתי, שנה טובה(הנשלחים מהמשרד בברכות לראש השנה החדשה והמועדים 
 ).או מועדים לשמחה, חתימה טובה

 
61.335 

מעטפות המכתבים   .תצוין בכל העתקיו דרגת סודיותו, היה מכתב מסווג מטעמי סודיות )א(
מדבקה , או שפתו הארוכה) הדש הסוגר(המסווגים כאמור תיסגרנה בדבק על קודקוד החפי 

 ;משלוחהנושאת את חותמת היחידה השולחת וחתימת העובד האחראי ל
דבר דואר פנימי הנשלח בין יחידה ליחידה שלא באמצעות שירותי הדואר ייסגר בדבק או בסרט   )ב(

כאשר לא רצוי ששם  .בקו ההדבקה של החפי תוטבע חותמת היחידה וחתימת השולח. דביק
) למשל כשהשולחת היא יחידת קצין מבחן(דע לגורם אחר מלבד הנמען והיחידה השולחת יו
 .ל מספר תא הדואר של היחידה ללא שמה"שלוח הניצוין במדבקת המ

 )26/סא(
 

61.336 
אגב ציון הדבר , יש להבחין בין נמענים לפעולה לבין נמענים לידיעה, נשלח מכתב במספר העתקים

כותב המכתב יקפיד שההעתקים לידיעה יישלחו לכל מי ששליחתם אליהם באה . בצורה ברורה ומובנת
 .על צורת ההבחנה בין מקבלי ההעתקים . פעולהלהבטיח יתר תיאום ושיתוף 

 
61.337 

 ;נסמן מבוטל )א(
 ;החותם על המכתב ועל העתקיו חייב להגיהם בטרם יחתום עליהם )ב(
החותם אחראי לתוכן ולצורה של המכתב ושל העתקיו בהתאם להוראות סעיף זה והוראות סעיף   )ג(

62.22. 
 ) 18/שע(

 
61.338 

 .62.2 ראה פרק משנה -על נוהל סדרי כתיבת מכתבים 
  .62.1 ראה פרק משנה -על נוהל שמירת מסמכים וניהול רשומות 

 )7/נ(
 

  התכתבות בלועזית- 61.34
 

61.341 
 -ואם לא  , רצוי לענות בשפה שבה נכתב המכתב, לארץ ושפתו לועזית-על מכתב המתקבל מחוץ )א(

 ;באנגלית או בצרפתית בהתאם לאפשרויות הקיימות במשרד
אם ברור כי המכתב נתקבל . יש לענות בעברית, על מכתב המתקבל מן הארץ ושפתו לועזית )ב(

רצוי לצר ף  , חוץ-מחברה שאינה רשומה בארץ או הרשומה כחברתאו , לארץ-מתושב חוץ
. לתשובה תרגום לשפת הפנייה או לאנגלית או לצרפתית בהתאם לאפשרויות הקיימות במשרד

 .ואין לחתום עליו) ללא כותרת רשמית(התרגום ייכתב על גיליון נייר חלק 
 

61.342 
להן יש לענות באנגלית ;  חלות על התכתבות עם נציגויות של מדינות זרות אינן61.341הוראות פסקה 
 .או בצרפתית

 
  סיום הטיפול והעברת פניות לגורמים אחרים- 61.35

 
61.351 

שהגיעו אליו לפעולה או לידיעה לרבות סיום שלב ביניים , סיים עובד טיפול במכתב או ברשומה אחרת
ום בגוף הרשומה או ברשומה נלווית או בגיליון הטיפול הצמ וד  יציין את הדבר ותאריך הסי, בלבד
 .לתיק
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  טיפול בתלונות- 61.36
 

61.361 
 :בסעיף זה

על ליקויים , מכתב הכולל טענות על הפלייה או על ליקויים בטיב השירות וביחס לפונה
 .בסדרי נוהל פנימיים וכיוצא באלה, בתהליכי עבודה

- "תלונה"

 
 

61.362 
עובד המטפל בתלונה יקדיש תשומת לב מיוחדת לכך שהפונה אליו רואה בפנייה זו שלב אחרון אפשרי  

 .אשר על כן מחייב הדבר בירור מעמיק של התלונה וטיפול בה כנדרש. וגבוה אליו ניתן לערער
 )26/סא(
 

61.363 
הטיפול  ,  על יחסי ציבוראו על גוף הממונה, בכל משרד ובכל יחידת סמך יוטל על עובד אחראי )א(

 ;וזה יאשר מיד למתלונן את קבלת התלונה, בתלונות
 ;הבדיקות והחקירות המתנהלות בנושא התלונה, המטפל בתלונה יעקוב אחר תוצאות הבירורים )ב(
 .מנע ככל האפשר מלגלות את שמו של המתלונן במהלך הטיפול בתלונהייש לה )ג(
 

61.364 
ומדי פ ע ם  ,  יום מיום קבלתה14-לא יאוחר מ, ל הטיפול בתלונתויש לשלוח למתלונן הודעת ביניים ע

 .61.322הודעות ביניים נוספות עד לסיום הטיפול כאמור בפסקה 
 

61.365 
תובא לידיעת הלשכה המשפטית של המשרד או היחידה , תלונה שיש בה עילה לתביעה משפטית )א(

 ;וינהגו לפי הנחיותיה
אשר יקבע , תובא להחלטתו של האחראי, שאין בה כדי הגשת תביעה משפטית, ססתתלונה מבו )ב(

 ;את האמצעים שיינקטו לתיקון המעוות
יש להודיע למתלונן כי קיימת אפשרות ששמו ייוודע באם יוחלט להעמיד לדין את מי שהתלונן   )ג(

 ;ולבקש את תגובתו, נגדו
את ההעמדה לדין על תוצאות חקירה  יש לנסות לבסס , אם המתלונן מבקש להישאר בעילום שם )ד(

 ;ולכבד במידת האפשר את רצונו של המתלונן, עצמאית
, יש להזמינו לעדות בבית המשפט או בבית הדין, אם אין אפשרות לוותר על עדותו של המתלונן )ה(

 .ע לו על כך מראשילאחר שהוד
 

61.366 
יוסברו , ם נמשך הטיפול זמן רבוא, הודעה סופית למתלונן תכלול את המסקנות שהמשרד הגיע אליהן

העתק ההודעה הסופית יישלח ליחידת הביקורת הפנימית של . הסיבות בגללן נמנע מלהשיב במועד
 .אלא באישור מנהל היחידה ובחתימתו, הטיפול בתיק התלונה לא ייפסק .המשרד

 
61.367 

ו רק פרטים הנוגעים  במכתב יידונ. מכתב תשובה על תלונה צריך לכתוב בכל מקרה על דרך החיוב
 .בנושא התלונה ולא תיכלל בו הטלת דופי באחרים
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  טרם הוקצה- 61.4
 

  טקסים רשמיים מרכזיים- 61.5
 

  מיקום61.51/  הגדרות 61.50
 

  הגדרות- 61.50
 

61.501 
 :בפרק משנה זה 

אליו , אגף או יחידת סמך, ידי הנהלת משרד ממשלתי-טקס ארצי הנערך על
 .ל בכל הארץ"האגף או יחידת הסמך הנ, עובדי המשרדהוזמנו כל 

-  "טקס רשמי מרכזי"

 
 

  מיקום- 61.51
 

61.511 
 ייערך -אגף או יחידת סמך אשר מרכזם נמצא בירושלים , טקס רשמי מרכזי של משרד ממשלתי

 .בירושלים
 

61.512 
 .השתלמויות ופעולות הדרכה מכל סוג, ריכת ימי עיוןלא יחול על ע, 61.511החיוב האמור בפסקה 

 
61.513 

רשאי מנהל כללי של משר ד , אשר הוראות פרק משנה זה חלות עליהם, במקרים יוצאים מן הכלל
 .להורות בכתב על עריכת טקס רשמי מרכזי מחוץ לירושלים

 )29/נט(
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  נושא משרה בכירה- טקס פרידה - 61.6
 

/   אופי טקס הפרידה 61.62/  תחולה 61.61
 השתתפות הנהלת המשרד בהוצאות  61.63
 הטקס

 
  תחולה- 61.61

 
61.611 

 :פרק משנה זהב
נושא משרה מקביל ה  / ל של משרד ממשלתי"מנכ/שר סגן/שר: הוא
המסיימים את שירותם או הפורשים משירות  , מנהל יחידת סמך/ל"למנכ

 .המדינה

-  "נושא משרה בכירה"

 
 

 פי טקס הפרידה או- 61.62
 

61.621 
 .י צנוע וללא סממני ראווהישא אופי 61.611 לחילופי נושא משרה בהתאם לאמור בפסקה טקס פרידה

 
61.622 

 .הטקס יערך בהשתתפות עובדי המשרד וניתן להזמין מוזמנים חיצוניים
 

61.623 
במקרים בהן אין במשרד מקום , במשרדו הקבוע של בעל התפקיד, הטקס יתקיים במתקני המשרד

לא יתקיים במלו ן  ובלבד ש, ניתן לקיימו באולם אירועים צנוע מחוץ למשרד, מתאים לעריכת הטקס
 .פאר וכיוצא בזה

 
61.624 

הגשת משקאות ומיני מזונות ,  שימוש במלצרים: נטול סממני ראווה כגון, הכיבוד באירוע יהיה צנוע
 .'מנים וכווהופעת א, יקרים

 
  השתתפות הנהלת המשרד בהוצאות הטקס- 61.63

 
61.631 
ובהתאם לסכום כספי , ייערך במימון המשרד העורך את האירוע) כולל שכירת האולם (האירוע

 . במשרד האוצרהחשב הכלליידי - מעת לעת עליפורסםש
 

61.632 
לי המבטא את אופי המשרד ו ז ר בערך כספי סמ) מגן או תמונה, ספר(ניתן להעניק לפורש תשורה 

 החשב הכלליידי -שיקבע מעת לעת על, סך כל ההוצאות לא יעלה על סכום. בן הזוג/פרחים לבת
 .במשרד האוצר
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  נוהל משרדי- 62 פרק
ת   זה מובאות הוראות בעניין ניהול רשומובפרק

אישור , תרשומת, סדרי כתיבה, במשרדים
שיתוף פעולה עם , מסמכים וסיווג מסמכים

 .גורמים מחוץ למשרד ותקופת שמירת מסמכים

  ניהול רשומות- 62.1
 

 האחראי  62.12/  תפקידי גנז המדינה 62.11
/   הוראות כלליות 62.13/ לרשומות במשרד 

 רשומות המצויות בלשכותיהם או  62.14
 ובדי המדינהברשותם של ע

 
  תפקידי גנז המדינה- 62.11

 
62.111 

 .מסייע ומפקח בתחום ניהול הרשומות במשרדי הממשלה, גנז המדינה מדריך
 

62.112 
 .המדינה הרשומות במשרדי הממשלה תנוהלנה בהתאם להוראות המקצועיות של גנז

 )6'  ס, 1955-ו "התשט, חוק הארכיונים(
 

  האחראי לרשומות במשרד- 62.12
 

62.121 
יטיל על אחד העובדים להיות  אחראי  לרשומ ו ת   , בתיאום עם  גנז  ה מדינה,  או האחראי,  המנהל הכללי )א(

 ;במשרד
 .  זאתאם  גודל המ שרד ומבנה הא ר גון  שלו  מחייבים, מותר למנות  יות ר מאחראי אחד  לרשומות במשר ד )ב(

62.122 
תפקידי האחראי לרשומות  במשרד יוטלו  על עובד בעל השכלה אקדמית שיעמוד בדרישות שנקבעו   )א(

 ; יידע בתחום של ניה ול ה ר שומות, בין ה שאר,  והכוללות
יו כשר לתפקידו  במסגרת פעולות ההדרכה מט עם נציבות " אחראי לרש ו מות במשרד"העובד שייקבע כ )ב(

 . שירות המדינה
 

62.123 
גנז  בכפיפות להוראות  ת במשרד יפעל בעניינים המקצועיים של ניהול הרשומותמואי לרשוהאחר
 . ובפיקוחוהמדינה

 
62.124 

ץ את עבודת יחידות התיוק והמגנזות וייע, האחראי לרשומות במשרד יכוון וידריך את עבודת התיקיונים
 .להן בשאלות מקצועיות של ניהול רשומות

 
62.125 

את  מיקום  התיקיונים וא ת   , התיקיו נים בתיאום עם  מנהלי היחידות ומנהלי, האחראי לרש ומות במשרד יקבע
 . יחידות התיוק הקשורות אליהם 

 
62.126 

מרכ ז   ישמש , האחראי לרשומ ות במשרד יער וך הו ראות  נוה ל לעבודת הרש ומות ביחידות שבפיקוחו )א(
 ; ו יפעל לביעור חומר שאין עוד  צו רך בהחזקתו,  הוועדה לביעור  חומר ארכיוני

שערכו המינהלי או המשפטי או המחקרי ,  כמו כן הוא יד אג להפקדה בגנזך המדינה של  חומר ארכיוני )ב(
 . יצדיק את שמירתו בגנ זך

 
62.127 

 .י עבודת המשרד בשעת חירום ו בארגונן לצורכרשומו ת חי וניו תהאחראי לרשומות במשרד יטפל בהבטחת 
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62.128 
 פסקה מבוטלת 

 )6/שע(
 

  הוראות כלליות- 62.13
 

62.131 
רשומות לרבות טפסים הנוגעים של , הוראות סעיף זה נוגעות לתקופות השמירה של תיקים אישיים

 .פי חוזה מיוחד-ארעיים ולעובדים והמועסקים על, לעובדים קבועים
 

62.132 
ביעור חו מ ר  (הארכיוניםלתקנות ) 2תקנה (תוספת ראשונה ראה , הוראות בדבר החזקת תיקים ורשומות

 .1986-ו"התשמ, )ארכיוני במוסדות המדינה וברשויות המקומיות
 )14/עא(
 

  רשומות המצויות בלשכותיהם או ברשותם של עובדי המדינה- 62.14
 

62.140 
 :בנוהל זההגדרות 

פי הרשאה -לרבות עובד על, 02עובד המדינה כמוגדר בפרק 
, פי חוזה מיוחד-עובד על, פי כתב מינוי-עובד על, להעסקה לשעה

 לארץ במעמד של עובד -עסק בחוץעובד ישראלי המו, עובד ארעי
מקומי וכל עובד המועסק בשירות המדינה בין אם נתקבל לעבודה 

פי חוק או -ר ובין אם נתמנה לתפקידו על"בהתאם להוראות התקשי
של שר או של מי שהוסמך לקבל , תקנה או החלטה של הממשלה

 ;16.6לרבות מתנדב כמשמעותו בפרק משנה , החלטה כזו

 "עובד המדינה" -

עבר לכהן בתפקיד אחר בשירות המדינה או יצא , פרש מן השירות
 ;לחופשה ללא משכורת

 "חדל לכהן בתפקידו" -

 "מסמך" - ;לרבות העתקיו של מסמך
 "חומר ארכיוני" - :1955-ו"שטתה, חוק הארכיונים ל1כמשמעו בסעיף 

ציבורית של עובד המדינה שאיננו נוגע -חומר על פעילותו האישית
 ;ישירות לביצוע תפקידיו במשרד

 "חומר אישי" -

 או כל מי שהוסמך לכך על ידיו,  האמור לחוק1סעיף כמשמעו ב
 ;כחוק

 "הגנז" -

 "הגנזך" - ;לרבות שלוחותיו, גנזך המדינה
להבדיל , קבוצה מסודרת של תיקים אשר הייתה פעילה ונחסמה

שהיא קבוצה מסודרת של תיקים הנמצאים בשימוש , ממחזור פעיל
 ;רצוף ושהתיוק בהם נמשך

 "חסום מחזור תיקים" -

 "ביעור" - ;ל" הנ לחוק12סעיף כמשמעותו ב
 "הפקדה" - ;ל" הנ לחוק4סעיף כמשמעותה ב
 "משמרת שאינה לצמיתות" - ;ל" הנ לחוק5 סעיףכמשמעותה ב

 "אחראי לרשומות" - .ידי האחראי-מי שנתמנה לכך על
 
 

62.141 
 שייך למדינה ועליו  -עבודתו  או מתקבל אצלו עקב, כל מסמך הנוצר במהלך עבודתו של עובד המדינה

 .להיות מוחזק במשרד
 

62.142 
אשר הוחזקו בלשכתו ) וכדומה סרטים,  הקלטות,תצלומים: כגון(מסמכים וחומר ארכיוני אחר  )א(

אשר חדל לכהן בתפקידו והקשורים במישרין , )"המשרד" -להלן (או במשרדו של עובד המדינה 
הוא הדין במסמכים . הינם רכוש המדינה, או בעקיפין לפעולותיו או לתפקידיו כעובד המדינה

ו למקום אחר ולא הוחזרו ובחומר אחר שעובד המדינה נטל עמו במהלך עבודתו לביתו א
 .למשרד

כל מסמך וחומר אחר המצוי אצל עובד המדינה חייב להישאר במשרד וכל חומר , בהתאם לכך
 ;יש להחזירם למשרד, ומסמכים המצויים בביתו של העובד או במקום אחר
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 ;ישולב ויתויק בתיקים המתאימים לפי כללי ניהול רשומות של המשרד, החומר שיוחזר )ב(
לרשומות במשרד יבוא בדברים עם העובד שחדל לכהן בתפקידו לשם קבלת החומר האחראי  )ג(

 .הנמצא ברשותו
 .ל"להסדר החזרת החומר הנ,  יבוא האחראי לרשומות בדברים עם יורשיו-נפטר העובד 

 
62.143 

נוסף על מסמכים  , להימצא עשויים, או בידי עוזריו בעבודה, במיוחד עובד בכיר, בידי עובד המדינה
 ציבורית בגופים ממלכתיים -גם מסמכים על פעילות אישית , רשמיים הנוגעים ישירות למילוי תפקידיו

אשר , שאינם נוגעים ישירות במילוי תפקידיו במשרד או ביחידה, או ציבוריים בארץ או מחוצה לה
 . מוחזקים במשרד-מטעמי נוחות 

 
62.144 

לאחר שהעובד חדל  ומר אישי ודרך הטיפול בולשם הסדרת אופן הטיפול באחזקתו הרצופה של ח
 :נקבעו הכללים הבאים של פעולות אחזקה רצופה, לכהן בתפקידו

 ;חומר אישי יופרד בתיוקו ובארגונו מחומר רשמי )א(
 ;חומר ארכיוני ינוהל בהתאם לכללים לניהול רשומות החלים על משרדי הממשלה )ב(
הלי אבטחת נובהתאם ל - אולם יוחזקו בנפרד, מוריםתיקים סודיים ינוהלו בהתאם לכללים הא )ג(

 ;רשומות
פי מתכונת רשימת התיקים -על, במשרד תנוהל רשימה נפרדת של התיקים המכילים חומר אישי )ד(

 .הרשמיים
 

62.145 
 :יש לפעול כדלקמן, חדל עובד לכהן בתפקידו

 ; יתויק-כל חומר ארכיוני שלא היה מתויק  )א(
יוחזר , יש לדאוג לכך שחומר אשר הוצא מן המשרד, בעת חסימת התיקים. התיקים ייחסמו )ב(

 ;ברשימת התיקים החסומים יצוין תאריך החסימה ;וישולב במחזור התיקים החסומים
 ; ייפתחו תיקים חדשים-ולפי זרימת חומר חדש , במידת הצורך )ג(
תם תגרום להפרעה  התברר שיש המשך טיפול בנושאים הכלולים בתיקים האמורים וחסימ )ד(

 ; רשאי האחראי לרשומות להחליט שלא לחסום אותם ולהמשיך לתייק בהם-בפעולות המשרד 
באשר ; לחוק הארכיונים 4התיקים החסומים יופקדו בגנזך המדינה בהתאם להוראות סעיף  )ה(

 ; האמורחוק ל12 יפעל האחראי לרשומות בהתאם להוראות סעיף -לביעור לחומר הניתן 
 יימסר לבדיקת הגנז וינהגו ב ו  -התעוררה שאלה האם חומר שייך למשרד או שהוא חומר פרטי  )ו(

 ;בהתאם להחלטתו
. יודיע העובד לגנז על מהות החומר הפרטי הנמצא במשרד וכמותו, ינמצא במשרד חומר פרט )ז(

 יוכל -אישר הגנז כי אומנם מדובר בחומר שברשות בעלים פרטיים והגנז רשם חומר זה בפנקס 
 ;העובד לקחת חומר זה עמו

הגנז רשאי לאשר לעובד להמשיך ולהחזיק ברשותו העתקים של חומר משרדי ובלבד שאלה  )ח(
וכן שקוימו הוראות , חוק הארכיוניםל) 1 (1 להם ערך של מקור כמשמעו בסעיף העתקים שאין

הביטחון ולא יוחזק חומר מסווג אלא בתנאי שמירה מתאימים ובאישור גורמי הביטחון  
 ;המוסמכים

,  במשמרת, קדון אישי סגורילעיל בגנזך המדינה כפ) ז( בנסמן עובד רשאי להפקיד חומר כאמור )ט(
שאינה לצמיתות בתנאים שייקבעו בהסכם בינו לבין הגנז ובהתאם לתקנות בדבר מסירת חומר 

 .ארכיוני למשמרת
 

62.146 
 :בפסקה זו

- .פירושו מכתב בכתב או בכל אמצעי אחר שבו נרשם דבר "מסמך"
 מאסר -דינו , מורת מוסד ממוסדות המדינה או מרשות מקומיתמסמך ממש, ללא רשות, המוציא )א(

 ;שלוש שנים
המוסר אותו שלא כדין לאחר והמסמך מוצא , עובד המופקד על טיפול במסמך או על שמירתו )ב(

 . מאסר חמש שנים-דינו , לעיל) א(מהמשמורת כאמור בנסמן 
 ) 267' ס,  1988-ח "התשמ, חוק העונשין(
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  סדרי כתיבה- 62.2
 

 נייר לרשומות  62.22/  הוראות כלליות 62.21
/   צורת הדפסת רשומות 62.23/ ומעטפות 

 ציון מספר 62.25/  עיטוף ומשלוח דואר 62.24
 המדינה שימוש בסמל 62.26/  כללי -מיקוד 

 
  הוראות כלליות- 62.21

 
62.211 

ח "דו, פרוטוקול, דברים כרוןיז, תרשומת, חוזר, מזכר, הוראות פרק משנה זה חלות על כתיבת מכתב
 ).61.3 ראה פרק משנה -על התכתבות ) ("רשומות" –להלן בפרק משנה זה (וכיוצא באלה 

 
62.212 

בשום מקרה אין לשלוח  .למעט מזכרים שייכתבו ביד,  יודפסו62.211בפסקה כל הרשומות הנזכרות 
 .לאדם או למוסד שאיננו ממשלתי) 1010מדף (מזכר 

 
  נייר לרשומות ומעטפות- 62.22

 
62.221 

כותרת במקום נמוך במקצת מה; נייר כותר יישא באמצע השוליים העליונים את הכותרת מדינת ישראל
מען המשרד או  .  שם היחידה-ובמידת הצורך , יודפסו בצורה מלבנית שם המשרד, מדינת ישראל

מספר המיקוד של המען או של תא  , מספר תא הדואר, )גם המען של הדואר האלקטרוני(, היחידה
ו   יצוינ-הפקס ושעות קבלת קהל בקיץ ובחורף , מספר טלפון כולל טלפון נייד. לפי העניין, הדואר

 .בשוליים התחתונים של הגיליון מתחת לקו ההפרדה
 )26/סא(
 

  צורת הדפסת רשומות- 62.23
 

62.231 
 :הרשומות בעברית ובערבית תיכתבנה לפי המפורט להלן

כל שורות התמליל תתחלנה בקו  . בין קטע לקטע יינתן רווח כפול. רוחב שוליים מימין ומשמאל
תואר החותם , שם החותם, ברכת הסיום, מספר התיק, עזיהתאריך העברי והלו; השוליים הימני

 .ייכתבו בצד שמאל, והחתימה
 .ולהפך, ברשומות באותיות לטיניות יש להחיל על הימין את האמור על השמאל

 )26/סא(
 

62.232 
 .ייעשה הדבר בעזרת גרשיים בלבד, בכל מקרה שיש לכתוב קיצורי מילים

 .ד"ת= תא דואר : לדוגמה
 

  עיטוף ומשלוח דואר- 62.24
 

62.241 
 י ש ,בכדי להשיג חיסכון ושיפורים בעיטוף ובמשלוח דברי דואר ולהתאים את הביצוע לתקנות הדואר

 :לפעול בהתאם להוראות הבאות
 :רישום מען )א(

 ;במקום מען מגורים, אם הנמען הוא בעל תא דואר, לציין מספר תא דואר במען .1
 ;.)62.26- וראה סעיפים (ספר המיקוד לכלול במען שעל המכתב והמעטפה את מ .2
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 :עיטוף דואר למשלוח )ב(

 ;מכתבים וטפסים יישלחו אך ורק בתוך מעטפות .1
  .יש להשתמש אך ורק במעטפות מדף שאושרו לשימוש במשרדי הממשלה .2

הפקה או רכישה של מעטפה שאיננה מדף טעונה אישור מיוחד של הרשות לטפסים 
 ;יבות שירות המדינהבנצ

אין להשתמש במעטפה גדולה מדי לחומר . גודל המעטפה יותאם לדבר הדואר הנשלח .3
 ;שממדיו קטנים

 ;דברי דואר המיועדים לנמען אחד ירוכזו במשלוח אחד .4
, יש לשקול הפקתו מהמחשב בעיטוף הכולל מען, בעת תכנון פלט מחשב הנועד למשלוח .5

 .ללא צורך במעטפה מיוחדת
 .יש לסגור מעטפות רק בהדבקה. טפות אסור לסגור מעטפות בסיכותסגירת מע )ג(
 

62.242 
 משלוח דואר

 ; דברי דואר ביום חייבת לביילם במכונת ביול50-יחידה המפיקה מעל ל )א(
 או יותר דברי דואר בעלי צורה ומשקל אחידים יש להשתמש בשירות 500למשלוחים המכילים  )ב(

 .בהחתמה והתעריף מוזלכך אין צורך בביול ו". שולם"
 

62.243 
 משלוח דואר פנימי

) דואר הנשלח מיחידה ליחידה או מעובד לעובד שלא באמצעות שירותי דואר(עיטוף דואר פנימי 
 : ייעשה כלהלן-למעט דואר סודי 

) 1240מדף ( במעטפה לשימוש פנימי חוזר -דואר הנשלח בין יחידות או בין עובדים בבניין אחד  )א(
 ;משומשת, טפהאו במע

 א ם  -או , )1240מדף (חוזר   במעטפה פנימית לשימוש-דואר הנשלח בין יחידות בבניינים שונים  )ב(
 . במעטפה גדולה יותר-ממדי דבר הדואר אינם מאפשרים זאת 

 . 61.335סדרי עיטוף אלה לא יחולו על דואר סודי שיישלח כשהוא סגור במעטפות כמפורט בפסקה 
 

  כללי- ציון מספר מיקוד - 62.25
 

62.250 
ציון המיקוד על דבר דואר מאפשר לרשות הדואר מיון וניתוב החומר הדוארי באמצעים ממוכנים  

 .ואחרים ולקיצור פרק הזמן עד למסירתו לנמען
 )26/סא(
 

62.251 
תוקצה משבצת , מענו אתשבו מתבקש אזרח לרשום , )שובר תשלום, ח"דו, כגון שאלון(בכל טופס 

 .לציון מספר המיקוד של המען
 

62.252 
 .בגוף המכתב ועל המעטפה, כחלק מן המען, בכל המכתבים היוצאים יודפס מספר המיקוד של הנמען

 
62.253 

ייכלל מספר המיקוד של   )אדרסוגרף(בכל הגלופות של מכונות הביול ובכל הלוחיות של הממענה 
 . היחידה השולחתהמען ושל תא הדואר של

 
62.254 

ההתכתבויות והתיקים הנושאים מען והמשמשים מקור לרישום מענים למשלוח , בכל הרשומות )א(
 ;יירשם מספר המיקוד, דואר

ידי משרדי  -והמונפקים על,  הכוללים מעןצא בזההרשיונות וכיו, האישורים, בכל התעודות )ב(
 .מן המעןהממשלה ייכלל מספר המיקוד כחלק בלתי נפרד 

 
62.255 

ייכלל מספר המיקוד של המשרד או של היחידה , בכל ההודעות ובכל המודעות בעיתונים הכוללים מען
 .כחלק בלתי נפרד מן המען, המפרסמת
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62.256 
וכל משרד ויחידה , הפיקה רשות הדואר מדריך מיקוד לכל הארץ, לשם הקלת ביצוע הוראות סעיף זה

 . אותה מאת רשות הדוארממשלתיים יכולים לקבל
 )26/סא(
 

  שימוש בסמל המדינה- 62.26
 

62.261 
 ;המנהל הכללי של המשרדפי  היתר מאת - אלא על,אין להשתמש בסמל המדינה )א(
המנהל . מנהל כללי של המשרד ומקביליהם, סגן שר, סמל  המדינה יוצב במשרדיהם של שר )ב(

 .ו משרדים נוספים יוצב סמל המדינהאו לקבוע באיל/הכללי של המשרד יהיה רשאי לאשר ו
 ))25.9.1996(ז "ב בת שרי  התשנ"'י ', מיום ד)  6/סט (603החלטת ממ שלה  (
 )3/סו(

 
62.262 

 .ידו- שניתן עלבכל עת רישיון או כתב היתר, רשאי לבטל, ידו-או מי שהוסמך על, שר הפנים
 ))א(7, )ב(4'  ס, 1949-ט "הת ש, חוק הדגל והסמ ל(
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 אישור מסמכים וסיווג מסמכים,  תרשומות- 62.3
 

 אישור 62.33/  תרשומות 62.32/  חלות 62.31
 יות סוד- רשומות מסווגות 62.34/ מסמכים 

 
  חלות- 62.31

 
62.311 

 .חלות על כל סוגי העובדים בשירות, הוראות פרק משנה זה
 

  תרשומות- 62.32
 

62.321 
או , וכן עובד המקיים שיחה ישירה או טלפונית בעניין בלתי שגרתי, המקבל פונה מבחוץ לשיחה, עובד

מזכר , העוסק בנושא השיחה, תיקירשום ב, בעניין אשר ישמש בסיס או גורם לקביעת עמדה או החלטה
 .אם היה כזה, ועל סיכומה, מפורט על השיחה

 
  אישור מסמכים- 62.33

 
62.331 
לא  , תעודות לידה וכיוצא באלה ,כגון תעודות דיפלומה, הנדרש להגיש למשרדו מסמכים אישיים, עובד

ר להגיש את "שיאלא אם נדרש במפורש בתק, יגישם במקור אלא העתקים או צילומים מאושרים
 .המסמך במקורו

מלווה אישור של נוטריון , או צילום שלו, העתק או צילום מאושר של מסמך פירושו העתק של מסמך
 .המעיד כי ההעתק הוא העתק נאמן של המקור, או של האחראי או של מנהל היחידה

 
62.332 

צילום נאמן של המקו ר    אואישור האחראי או מנהל היחידה כי העתק או צילום של מסמך הוא העתק
 :ינוסח כך

מאשר כי המסמך המצורף הוא העתק מדויק של המסמך המקורי ) השם ותואר המשרה(מ "אני הח"
 .שהוצג לפני

 . ולראייה הנני מאשר זאת בחתימת ידי
_______________ _________________ ______________ 

 חתימה            תואר המשרה          "תאריך             
 
 

  סודיות- רשומות מסווגות - 62.34
 

62.341 
 :בסעיף זה

- .פירושו רשומות מסווגות סיווג ביטחוני  "רשומות מסווגות"
 
 

62.342 
, לאבטחת רשומות מסווגות קצין הביטחון של המשרד יביא לידיעת העובדים הנוגעים בדבר את הנוהל

.  ולביקורת בכל הקשור לאבטחת הרשומות המסווגות במשרדלייעוץ, וידאג להפעלתו וכן להדרכה
 ויהיה כפוף שירות הביטחון הכלליידי -בפעולותיו אלו יונחה קצין הביטחון מבחינה מקצועית על

 .להוראות המנהל הכללי או מי שהוסמך לכך על ידיו
 

62.343 
עובר עבירת משמעת , אשר לא יקפיד על מילוי הוראות הנוהל לאבטחת רשומות מסווגות, בדעו

 .1977-ז"תשלה ,חוק העונשיןובמקרים מסוימים אף עבירה על 
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62.344 
מבלי שכל אחד ואחד , סרו פרטים בזיהוי שמי אודות עובד או קבוצה של עובדים לידי נציגיהםלא ימ

 ).02.641ראה פסקה (מן העובדים הנוגעים בדבר הביע לכך את הסכמתו המפורשת בכתב 
 ) ' פרק ד1981-א "התש מ, חוק הגנת הפרטיות(
 )10/סז(
 

62.345 
ידיעות שהגיעו אלי ו   אחראי לא יתחשב בפניות מאת עובד הנוגעות במעמדו האישי והמבוססות על

 .תבעקיפין ולא בדרך רשמי
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  שיתוף פעולה עם גורמים מחוץ למשרד- 62.4
 

 62.42/  מסירת פרטים לפרקליט המדינה 62.41
 נוהל  62.43/ סיוע לעבודת ועדות בשירות 

ידי -טיפול בבקשות לעריכת מחקרים וסקרים על
 גורם מחוץ לשירות המדינה

 
  מסירת פרטים לפרקליט המדינה- 62.41

 
62.411 

ושים לפרקליט המדינה או לפרקליטי המחוזות פרטים על עניינים הקשורים ישנם מקרים בהם דר
על עובדים הנוגעים בדבר להיענות לכל פנייה של פרקליט , בנושא תובענה בפני בית משפט או בית דין

המכוונת לבירור פרטים הקשורים בתובענה , המדינה ועוזריו ושל פרקליטי המחוזות ועוזריהם
 .בד המתבקש למסור את הפרטיםוהנוגעים בעבודת העו

 
  סיוע לעבודת ועדות בשירות- 62.42

 
62.421 

 .64.15ראה סעיף , על סיוע לעבודתה של ועדה אשר מונתה במשרד ממשלתי
 

ידי גורם מחוץ לשירות - נוהל טיפול בבקשות לעריכת מחקרים וסקרים על- 62.43
 המדינה

 
62.430 

ח אדם בשירות המדינה ול גורם חוץ לביצוע מחקר או סקר בנושאים הקשורים בניהול כבקשות ש
המחייבות פנייה אל עובדי המדינה לקבלת מידע הקשור בעבודתם או המחייבות מסירת מידע על 

 .נציבות שירות המדינה  יוגשו אל-עובדי המדינה 
 

62.431 
 לקבלת מידע הקשור בעבודתו או כל מידע אחר קיבל עובד המדינה פנייה מגורם מחקר חיצוני )א(

האחראי יוודא שהפנייה עוסקת בנושאים .  יעביר אותה אל האחראי-על עובדי המדינה 
  .ציבות שירות המדינה נאל, אם ישנן, ויעביר אותה בצירוף הערותיו,  62.430 המפורטים בפסקה

, בקשה מגורם חיצוני לעריכת מחקר או סקר במשרד או בשירות נציבות שירות המדינהקיבלה  )ב(
כי נכללו בבקשה כל המידע והפרטים הדורשים לצורך דיוניה שירות המדינה  נציבותתוודא 
דוגמת , דרכי איסוף הנתונים, המידע יכלול דברי הסבר על מטרות המחקר או הסקר. בבקשה
 .ש בהן או יישומןהתוצאות והמסקנות הצפויות ודרכי השימו, השאלון

 
62.432 

. מקצתו כולו או,  מוסמכת לאשר או לדחות בקשה לביצוע מחקר או סקרנציבות שירות המדינה
 :במדדים הבאים, בין היתר, נציבות שירות המדינהבהחלטותיה תתחשב 

 ;מטרות המחקר )א(
 ;1981-א"התשמ, חוק הגנת הפרטיותהוראות  )ב(
 ;התועלת הצפויה מהמחקר לשירות המדינה ולציבור )ג(
 ;העלות לשירות המדינה הכרוכה בביצוע המחקר )ד(
 .אבטחת הגנה על נתונים חסויים ועל טובת השירות )ה(
 

62.433 
היא לקבוע הגבלות בדבר פרסום כן רשאית .  רשאית לקבוע תנאים לפי שיקוליהנציבות שירות המדינה

 .ממצאי המחקר או הסקר
 

62.411 - 62.433
  נוהל משרדי- 62פרק 
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  הוראות משרדיות- 63 פרק
 זה מובאות הוראות בעניין קביעת מערכת  בפרק

נוהל , נוהל העברת תפקידים, הוראות משרדיות
 .העברת יחידה ממשרד למשרד ואיחוד משרדים

  קביעת מערכת הוראות משרדיות- 63.1
 

 עקרונות וכללים  63.12/  הוראות כלליות 63.11
 דגם  63.13/ לקביעת מערכת הוראות משרדיות 

 עריכת נהלים עדכונם  63.14/ של הוראת נוהל 
 והפצתם

 
  הוראות כלליות- 63.11

 
63.111 

אשר תכלול הוראות , המנהל הכללי או מי שהוסמך לכך על ידיו יקבע מערכת מלאה של הוראות נוהל
ע ל  ) נהלים(וכן על ביצוע הוראות , חריות והגדרת תפקידים במשרדא, ארגוניות על חלוקת סמכויות

 .עןושיטת ביצוע המשימות והפעולות שהמשרד ממונה על ביצ
כמו כן יקבע המנהל הכללי הוראות בדבר ייזום שינויים בהוראות המשרדיות והכנסת תיקונים בהן 

בחלוקת הסמכויות ,  במבנה הארגון,במדיניות, כגון שינויים בחקיקה, בעקבות שינויים המחייבים זאת
 .ובתהליכי העבודה

 )66/נב(
 

63.112 
 :המטרות העיקריות של קביעת הוראות משרדיות הן

 ;מוסמכת ויעילה, להבטיח שיטת ביצוע אחידה )א(
 ;תחומי עבודה ותחומי אחריות, להבטיח חלוקה ברורה של סמכויות )ב(
 ;לאפשר בקרה )ג(
 ;)הפליות ומעילות(פעולות בלתי רצויות לצמצם את האפשרויות ל )ד(
 .לשמש מדריך יעיל לעובדים )ה(
 

63.113 
 .ההוראות המשרדיות תיקבענה בהתאם לאמור בפרק משנה זה

 
63.114 

 .בהוראות המשרדיות יינתנו למונחים המפורטים להלן הפירושים המובאים לצד כל אחד מהם
משרד לדרגים הכפופים פירושו כלל ההוראות של הדרג הגבוה ביותר ב

 ;)04.2ראה גם פרק משנה (הקובעות , לו
 ;את מבנה הארגון של המשרד )א(
 ;דרכי הפיקוד והתיאום )ב(
 ;למחלקות ולמדורים, ליחידות סמך, חלוקת המשימות לאגפים )ג(
 ;הגדרת הסמכויות של כל דרג )ד(
 ;הגדרת האחריות של כל דרג )ה(
 .מפורטת של התפקידיםהגדרה  )ו(

הוראות הארגון כוללות גם תרשימים של מבנה הארגון של המשרד ושל 
 .אגפיו

 "קובץ הוראות ארגון" -

פירושו כלל ההוראות של הדרג הגבוה ביותר במשרד לדרגים הכפופים 
סדרי , לרבות תכנון פעולות(הקובעות את שיטת ביצוע המשימות , לו

להוראות ; )כי הפעולה של כל דרג ודרגחות על ביצוען ודר"מסירת דו
טבלאות של , תהליכי עבודה, מצורפים תרשימים של זרימת העבודה

 .'סמכויות וכו

קובץ הוראות ביצוע" -
 )"נהלים(  

פירושו הוראות מיוחדות בנושאים טכניים המיועדות לבעלי מקצוע 
 בציוד, הוראות לטיפול ברכב: לדוגמה(והמפרטות את שיטות העבודה 

 ).טכני

 "קובץ הוראות טכניות" -

63.111 - 63.114
  הוראות משרדיות- 63פרק 
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 "מדריך לנושא" - .פירושו תיאור מפורט של שיטת עבודה בנושא מסוים
 "מדריך לעובד" - .פירושו תיאור מפורט של שיטת עבודה במשרה מסוימת

קובץ , )נהלים(קובץ הוראות ביצוע , כוללת קובץ הוראות ארגון
שאים ולעובדים בהתאם ומדריכים לנו, במקרה הצורך, הוראות טכניות

 .לצורך

 מערכת הוראות " -
 "  משרדיות

 
 

  עקרונות וכללים לקביעת מערכת הוראות משרדיות- 63.12
 

63.121 
 :העקרונות לקביעת מערכת ההוראות המשרדיות הם

 ;עקרון האחריות )א(
 ;עקרון הסמכות )ב(
 ;עקרון הכוללות )ג(
 ;עקרון הפשטות )ד(
 ;עקרון האחידות )ה(
 .עקרון התיאום המוקדם )ו(
 

63.122 
 עקרון האחריות

והוא יקבע מי האחראי לביצוע , האחריות לקיום מערכת הוראות משרדיות מוטלת על המנהל הכללי
 ).עריכת ההוראות בפועל(

 :אחד משלושת הגורמים הבאים, בהתאם לתנאים המיוחדים לכל משרד, את ההוראות יערוך
חוליה או מדור בתוך מסגרת הארגון של יחידת (שרין למנהל הכללי גורם מרכזי הכפוף במי )א(

 ;)הביקורת הפנימית
ש "גורם מרכזי כפוף לסגן מנהל כללי בכיר למינהל ומשאבי אנוש במסגרת יחידת האו )ב(

 ;שבמשרד
 .גורמים נפרדים לכל אגף ולכל יחידת סמך באישורו של המנהל הכללי )ג(

 )36/נז(
 

63.123 
 עקרון הסמכות

המחייבות יותר מאגף אחד או  , הסמכות הבלעדית למתן הוראות בענייני ארגון ולמתן הוראות ביצוע
המנהל הכללי יכול להסמיך את מנהלי האגפים ויחידות הסמך  .נתונה למנהל הכללי, מיחידת סמך אחת

 .הוציא הוראות הנוגעות ביחידותיהםל
 

63.124 
 עקרון הכוללות
אשר המשרד חייב לבצעה ולכל פעולה , לכל משימה, במערכת ההוראות המשרדיות, יש לתת ביטוי

אין לכלול בהוראות הנוהל המשרדיות את  , למרות האמור לעיל. שיטתית בתחום האחריות של המשרד
 אם באותו משרד קיים צורך מיוחד לתת פירוט יתר או הסבר ם אלא"ר והוראות התכ"הוראות התקשי

 .נוסף בנושאים מסוימים
 

63.125 
 עקרון הפשטות

מונחים . ההוראות תקבענה תהליכי עבודה קצרים ופשוטים ככל האפשר וסגנונן יהיה פשוט ובהיר
 אותם  כ ל שיש יסוד להניח שלא יבינו, מונחים שטרם הוגדרו בפרסום רשמי ומונחים, מקצועיים
 ).הגדרת מונחים(יש להבהירם בסעיף מיוחד , העובדים

 
63.126 

 עקרון האחידות
עריכת ההוראות לפי יחידות   ;נסתר,  עתיד-ניסוח בלשון : ההוראות תהיינה אחידות בתחומים הבאים 

 צא בזהתיאור תהליכי העבודה לפי סדר כרונולוגי וכיו ;שימוש בשיטת הסימול העשרונית; מבצעות
 ).63.13 דגם מבנה פנימי של הוראה ניתן בסעיף(
 
 
 
 
 

https://www.prisha.co.il/



63.127 
 עקרון התיאום המוקדם

שינויים בשער  , מס הכנסה, למעט מקרים יוצאי דופן כגון הוראות מכס(ההוראות תוגשנה לפני פרסומן 
 : ושל הגורמים הבאיםכהצעות מפורטות לחוות דעתם של גורמים הנוגעים בנושא ההוראות) המטבע

 ;היועץ המשפטי
 ;)'כלכלי וכו, יועץ הנדסי(בהתאם לנושא , היועץ המקצועי

 ;ש"יחידת או
 .יחידת הביקורת הפנימית

 
  דגם של הוראת נוהל- 63.13

 
63.131 

 :להלן דגם מבנה של הוראת נוהל
 כללי

 ;מטרות ההוראה
 ;)סמךהחלטת הגורם המו, התקנה, החוק(הבסיס החוקי להוראה 

 ;הגורמים שעליהם חלה ההוראה
 ;המועד שבו תיכנס ההוראה לתוקפה

 .הגורם שעליו חלה האחריות הראשונית למעקב אחר ביצוע ההוראה
 הגדרת מונחים

מונחים שטרם הוגדרו בפרסום רשמי ומונחים שיש , בסעיף הגדרת מונחים יובהרו מונחים מקצועיים
 .יסוד להניח שלא יבינו אותם כל העובדים

 גוף ההוראה
משמעי של תהליכי העבודה הדרושים לביצוע הפעולות -ברור וחד, תיאור מפורט: גוף ההוראה יכלול

שבהם  הזמן והדרך , ציון המקום, ציון הגורם שיבצע כל פעולה ;הנחוצות להשגת מטרות ההוראה
במקרה , וראהחות על ביצוע הה"סדרי מסירת דו ;דוגמאות של טפסים ורישומים לפי הצורך ;תבוצע
 .הצורך
 נספחים

רצוי לעבד , כדי להקל את ההבנה של הוראה הנוגעת במספר גורמים והקשורה בביצוע פעולות רבות
תרשימי , תרשים זרימת העבודה, תרשימי תפוצת טפסים(נספחים להוראה אשר יכללו תרשימים 

 ).צא בזהטבלת תיאום וכיו, טבלת סמכויות(וטבלאות ) 'תהליכי עבודה וכו
 

  עריכת נהלים עדכונם והפצתם- 63.14
 

63.141 
 כללי

יש להסדיר נושא זה , פרסומם והפצתם, עדכונם, במטרה לקבוע מסגרת אחידה ושיטתית לעריכת נהלים
פירוט , תקפותם, מן הראוי כי תהליך יצירת הנהלים. בתחומי הפעילות השונים במשרדי הממשלה

נהלים מהווים כלי ניהו לי   .יהיה דומה בכל משרדי הממשלה, עדכונם וקיום מעקב אחר ביצועם, תכנם
והוראות הביצוע , תהליכי העבודה בארגון, באמצעותו מוגדרות מערכות התיאום בין יחידות שונות

 .לעובדים הקשורים בתהליכי העבודה
 

63.142 
 הגדרות

רג ידי הד-הינם הוראות משרדיות שתכליתם להגשים מדיניות ומטרות הנקבעים על
 ;באמצעות הפעלת סדרי ניהול וארגון לביצוע במערכת, הניהולי הבכיר

-  "נהלים"

- ;המוצאות מעת לעת למטרות ייחודיות, הוראות זמניות או הוראות אזכור "הנחיות"
- .או חלק מהם, אגב ציון ביטול נהלים קודמים, שינוי בנהלים בהתאם לצרכים  "עדכון"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

63.127 - 63.142
  הוראות משרדיות- 63פרק 
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63.143 
 עריכת נהלים

בעת עריכת הנהלים יש להקפיד   .נהלים ייערכו ויפורסמו לכלל יחידות המשרד או חלק ניכר מהן )א(
  ;63.12על העקרונות והכללים המפורטים בסעיף 

 ;על הוראות חוק ותקנות מכוחן פועל המשרד, על קווי מדיניות, הנהלים יתבססו על עקרונות )ב(
הנהלים יפרטו הוראות תפעוליות להדרכת עובדים בביצוע וייכוונו פעילות בתחומים השונים  )ג(

 ;עליהם מופקד המשרד
 ;במערכת טפסים ובכל מקרה בתרשים תהליך העבודה הנוגע להפעלתו, בעת הצורך, נוהל ילווה )ד(
, די עובד אחד במשרדוהפצתם ירוכזו בי, הוצאת נהלים חדשים וייזום שינויים בנהלים קיימים )ה(

 ;ידי המנהל הכללי-שייקבע על
 ;ידי עובד אחד כפי שיקבע המנהל הכללי-ידי ועדה או על-עריכת נהלים חדשים תתבצע על )ו(
ייערך ויגובש בשיתוף פעולה מלא עם אותה , נוהל הנוגע לפעילות המוטלת על יחידה מסוימת )ז(

 .יחידה
 

63.144 
של ניסוח ושל סימול מתאימים ומותאמים  , של עריכה, ל נהליםיש לשמור על מתכונת אחידה ש
 .לשיטות העבודה הנהוגות במשרד

 
63.145 

 קובץ נהלים
כל נהלי העבודה במשרד יקובצו בקובץ נהלים אשר יחולק לפרקים לפי נושאים תפעוליים בהתאם 

 .למערכת הפעילויות עליהם מופקד המשרד
 .ם בהתאם לסימולם ולנושאים הנדונים בהםפרקי הנהלים יפורטו בתוכן הענייני

 
63.146 

בכדי להקל על ההתמצאות , על מזהה בהתאם לחלוקה התפעולית של הנהלים-יש לקבוע סימול
 .במיקומם של הנהלים בקובץ

סמ ל  , הפרק, הנושא :תיקבע כותרת קבועה לכל דף בקובץ הנהלים אשר תכלול את הפרטים הבאים
 .דפים. .. מתוך. .. דף. .. לידיעה. .. לפעולה, תאריך תחולתו, סומותאריך פר, תפוצתו, הנוהל

 
63.147 

 .תיקבענה רשימות תפוצה לפיהן יופצו הנהלים בקרב יחידות המשרד ועובדיהם
 

63.148 
 .תכוף עם קבלתם של נהלים חדשים ושינויים של נהלים ישנים, מחזיקי קובץ הנהלים אחראים לעדכונו

 
63.149 

ידי האחראי לעריכה -על, יעודכנו ברשימה מרוכזת תקופתית, העניינים ומפתח קובץ הנהליםתוכן 
 .ולהפצה של נהלי המשרד

 

63.143 - 63.149
  הוראות משרדיות- 63פרק 
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  נוהל העברת תפקידים- 63.2
 

  העברת תפקידים63.22/  הוראות כלליות 63.21
 

  הוראות כלליות- 63.21
 

63.211 
על היעדרות ממשרה לתקופה ארוכה הוראות פרק משנה זה חלות על פרישה ממשרה לצמיתות ו

האחראי רשאי לקבוע שהוראות סעיף זה תחולנה גם על משרות  . מחודש ימים של עובד אחראי ליחידה
 .גם כאשר ההיעדרות היא לתקופה קצרה מחודש ימים, וכן שהן תחולנה על משרות מסוימות, אחרות

 )66/נב(
 

63.212 
 :שרדהמנהל הכללי יקבע בהוראת קבע פנימית במ

 ;63.211אשר עליהן חלה חובת העברת התפקידים בהתאם לפסקה , את המשרות )א(
 ;)04.271ראה גם פסקה (לעיל ) א(אשר נקבעה לפי נסמן, ממלא מקום קבוע לכל משרה )ב(
אופי תפקידיה של לאור , אשר לדעתו יש לקבען בעניין זה למשרה מסוימת, הוראות מיוחדות )ג(

 .אותה משרה
 

  העברת תפקידים- 63.22
 

63.221 
האחריות להעברת תפקידים בהתאם להוראות פרק משנה זה חלה על הממונה הישיר על העובד העוזב 

 )."הממונה הישיר" -להלן (את משרתו 
 

63.222 
לפני כניסתו , )"להעובד המקב" -להלן (שאליו מועברים התפקידים , יתן לעובדיהממונה הישיר 

אם ). "העובד המעביר" -להלן (הסבר כללי על תפקידיו של העובד המעביר את התפקידים , לעבודה
 .יהיה נוכח בפגישה גם העובד המעביר, הדבר אפשרי

 
63.223 

 .התפקידים יועברו תוך זמן קצר ככל האפשר
 

63.224 
על הטופס והצירוף  . יחד עם הצירוף לו) 2700מדף (העובד המעביר ימלא את הטופס העברת תפקידים 

הממונה הישיר ישלח את העותקים . העובד המקבל והממונה הישיר, לו יחתמו העובד המעביר
 .של הטופס בהתאם לתפוצה הרשומה בטופסהחתומים 

 
63.225 

 :בצירוף לטופס העברת תפקידים, בסדר הנקוב להלן, והנושאים הבאים ייכלל
לרבות הנחיות וקווי מדיניות , רשימה מפורטת של הנושאים בטיפולו של העובד המעביר )א(

, נהלים והוראות אחרות החלים על הנושאים הנדונים, תקנות, אגב ציון חוקים, ותכניות קיימות
 אינם משתקפים בתיקים או בחומר אחר אם עניינים אלו, וכן הטיפול ותיאור המצב בעל נושא

 ;שבמשרד
 ;האחריות והכפיפות של המשרה שתפקידיה מועברים, הגדרת הסמכויות )ב(
עם פירוט מצב הטיפול , רשימת הליקויים שעליהם העירו מבקר המדינה או גופי ביקורת אחרים )ג(

 ;בהם
אגב ציון , )ריםתקופתיים ואח(חות שמעביר התפקידים חייב למסרם ושעליו לקבלם "רשימת הדו )ד(

 ;התיקים שבהם נדונים נושאיהם
 ;ייצוג וחברות בוועדות ובגופים אחרים )ה(
 .אשר לדעת העובד המעביר עשויים להקל את עבודת העובד המקבל, פרטים על כל עניין אחר )ו(
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63.226 
את משרתו  , 63.211פסקה אשר חלה עליה חובת העברת התפקידים לפי , עזב עובד המועסק במשרה

 :ינהג המשרד באחת משתי הדרכים הבאות, )פטירה, מחלה(במפתיע 
ועדה שתקבע תוך , לפי בקשת הממונה הישיר, ימנה, או מי שהוסמך לכך על ידיו, המנהל הכללי )א(

. 63.225פסקה זמן קצר ככל האפשר את מצב הדברים הקשורים במשרה שהתפנתה בהתאם ל
 וחברי הוועדה 63.224  פסקההעובד המקבל והממונה הישיר יפעלו בהתאם להוראות, הוועדה

 ;במקום העובד המעביר" העברת תפקידים"יחתמו על הטופס 
או מי , יטיל המנהל הכללי, אם הממונה הישיר אינו מוצא לנכון לבקש שתמונה ועדה מיוחדת )ב(

את התפקיד של קביעת מצב הדברים הקשורים במשרה שהתפנתה על  , יושהוסמך לכך על יד
 .63.224פסקה ממלא המקום יפעל בהתאם להוראות . ממלא המקום של העובד שעזב אותה

 
63.227 

 .החשב הכלליהאחריות לרכוש ולכספים תועבר בהתאם לנוהל שיקבע 
 

63.228 
' מס ראה החלטת ממשלה -נוהל העברת תפקיד בעת חילופי שרים בעת כינון ממשלה חדשה  )א(

 ;)25.1.2009(ט "ט בטבת התשס" מיום כ4431
 מיום  5342 'מס:  ראה החלטות ממשלה-ברת תפקיד בעת חילופי מנהל כללי של משרד נוהל הע )ב(

 )28.4.2013(ג "ח באייר התשע" מיום י78 'מס, )27.1.2013(ג "ז בשבט התשע"ט
 )15/עג(
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  נוהל העברת יחידות ממשרד למשרד ואיחוד משרדים- 63.3
 

/  סדרי ביצוע 63.32/  הוראות כלליות 63.31
מנהלים ,  חילופי שרים63.34/  תיק מידע 63.33

 כלליים ומנהלי יחידות
 

  הוראות כלליות- 63.31
 

63.311 
מטרותיהן . הוראות פרק משנה זה חלות במקרים של העברת יחידות ממשרד למשרד או איחוד משרדים

 :הכלליות הן
 ;הגדרת סמכויות ואחריות בביצוע האיחוד )א(
 ;קיום מעקב אחר תהליך האיחוד )ב(
 .הזרמת מידע מקיף לדרג ניהולי בכיר )ג(

 .04.18- ו04.17  ראה גם סעיפים, בעניין העברת יחידות הקשור בשינוי מעמדם של עובדים
 

  סדרי ביצוע- 63.32
 

63.321 
מותנה בבדיקה , ל העברת יחידות ממשרד אחר או איחוד משרדיםכל שינוי במבנה של משרד בדרך ש

 .מקצועית מוקדמת אשר תבחן את הצורך בשינוי ואת אפשרויות ביצועו
 

63.322 
תחליט , ידי איחוד משרדים-ידי העברת יחידה ממשרד אחר או על-על שינוי במבנה משרד על

 .הממשלה
 

63.323 
על המנהל , ל האחריות לביצוע השינוי בהתאם לפרק משנה זהתחו, החליטה הממשלה על שינוי כאמור
 . או את המשרד שבוטלההכללי של המשרד המקבל את היחיד

 
63.324 

הצוות יורכב מנציגי המשרדים הנוגע ים  . לשם ביצוע השינוי ימנה המנהל הכללי צוות שירכז את הנושא
ירכז , שרד שבאחריותו מבוצע האיחודהאחראי של המ. אגף התקציבים ונציבות שירות המדינה, בדבר

 .את הצוות
 

63.325 
כעיקרון יש להקדים את איח וד   .הצוות יציע למנהל הכללי סדרי קדימויות ולוח זמנים לביצוע השינוי

פי סדר  -הפונקציות המקצועיות תאוחדנה על. הפונקציות המינהליות והשירותים בשלבים הראשונים
יש  .התחשב בכל הגורמים המשפיעים על תפקודן ורציפות הביצועעדיפויות שיקבע המנהל הכללי ב

עומדת להיגרם הפרעה כלשהי . להשתדל במיוחד שלא לגרום להפרעות בשירותים הניתנים לציבור
כמו כן יפורסמו , יצומצם הדבר למזער ההכרחי ותפורסם הודעת על כך לציבור, בשירות לציבור
 ).61.12ראה גם סעיף (אחר השינוי סדרי העבודה החדשים ל, לידיעת הציבור

 
63.326 

כדי שרצף הפעילות , בעת ביצוע השינויים יש להבטיח את הסדרת הבעיות המשפטיות והמינהליות
 .פי סדרי מינהל תקינים-ייעשה באופן חוקי על

הבטחת , יב והתקןהבטחת חוקיות הפעולות במסגרת חוק התקצ, בין הנושאים הנוגעים לתחום זה
 .תקנות והוראות מינהליות וכדומה, סמכויותיהם של בעלי התפקידים השונים במסגרת חוקים

 
63.327 

. ידי המנהל הכללי-האחראי ידווח למנהל הכללי על התקדמות ביצוע השינויים בתדירות שתיקבע על
 . בוצעוגם נושאים שתוכננו אך לא, בצד נושאים שבוצעו כמתוכנן, הדיווח יכלול

 
63.328 

הדיווח יכלול נושאים . על ביצוע השינויים לשלביהם, ובאמצעותו לממשלה, המנהל הכללי ידווח לשר
 .שבוצעו כמתוכנן ושלא בוצעו כמתוכנן
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  תיק מידע- 63.33
 

63.331 
ן התיק יעודכ. בכל יחידה מינהלית מקצועית יימצא תיק מידע בשני עותקים הנוגע לפעולות היחידה

 .אחת לשישה חודשים
 

63.332 
 :תיק המידע יכיל

 ;החוקים והתקנות שהיחידה פועלת לפיהם )א(
 ;63.115כמפורט בפסקה , קובץ הוראות ארגון )ב(
 ;63.115כמפורט בפסקה , קובץ הוראות ביצוע )ג(
 ; האחרונותחות על הפעלת היחידה בשנתיים"דו )ד(
 ;תכניות העבודה של היחידה )ה(
 ;חות ביקורת של מבקר המדינה ושל הביקורת הפנימית בשנתיים האחרונות"דו )ו(
, רשימה של חברות ממשלתיות שהשר אחראי להן ופעולתן קשורה בנושאי עבודתה של היחידה )ז(

 ;לרבות שמות נציגי המשרד בהנהלותיהן
 .תקציב היחידה )ח(
 

63.333 
 .התיק יישמר אצלו. מנהל היחידה אחראי להכנת התיק ועדכונו

 
63.334 

בלשכת המנהל הכללי ישמר ריכוז מעודכן של   .עותק מתיק המידע ישלח למנהל הכללי של המשרד
 .תיקי המידע של יחידות המשרד לשימוש השר והמנהל הכללי

 
 מנהלים כלליים ומנהלי יחידות,  חילופי שרים- 63.34

 
63.341 

ישמש תיק המידע של המשרד או ,בכל מקרה של חילופי שרים או מנהלים כלליים או מנהלי יחידות
 אחד ממקורות המידע אשר ישמש את בעל התפקיד -ין י בהתאם לענ-היחידה או קבוצה של יחידות 

 .החדש
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  סדרי ניהול- 64 פרק
 זה מובאות הוראות בעניין סדרי ניהול  בפרק

 . ועדות בשירות המדינההקשורות בעבודת

  עבודת ועדות- 64.1
 

/  מינוי ועדות 64.11/  הוראות כלליות 64.10
 כינון ועדות 64.13/  כתב מינוי לוועדה 64.12

 זימון ישיבות וסדרי עבודת  64.14/ משנה 
 64.16/  שיתוף פעולה עם ועדות 64.15/ ועדות 

 64.18/  סודיות 64.17/ פרוטוקולים וסיכומים 
 תשלומים  64.19/ אחר עבודת ועדות מעקב 

 ותלחברי ועד
 

  הוראות כלליות- 64.10
 

64.101 
מטרת הוראות פרק משנה זה היא להנחות את השימוש בוועדות בשירות המדינה ולהסדיר את דרכי 

 .חות שלהן"את סדרי פעולתן ואת מערכת הדו, מינויין
בהחלטות , תן ודרכי עבודתן נקבעו בחיקוקיםשהקמ, אין ההוראות באות להסדיר דברים בעניין ועדות

 .ם"ר או התכ"כגון התקשי, או בהוראות מינהליות החלות על השירות כולו, הממשלה
 

64.102 
על כן יש להעדיף פתרון בעיות  . הפעלת ועדה ופתרון בעיות בעזרתה הם תהליך ארוך ומסורבל יחסית

כאשר נראה , אולם יש להשתמש בוועדה. העל פני שימוש בוועד, בידי בעלי תפקידים מוגדרים
או , שאינם כפופים זה לזה, שלפתרון הבעיה אפשר להגיע רק בפעולה משותפת של קבוצת אנשים

אשר , השימוש העיקרי בוועדות יהיה בנושאים. ששגרת עבודתם אינה מחייבת פעולת צוות ביניהם
 .יות מזוויות ראייה שונותיחידתי ושל ליבון הבע-דרושה בהם מידה ניכרת של תיאום בין

 
  מינוי ועדות- 64.11

 
64.111 

היועץ  , נציב שירות המדינה,המנהל הכללי ובעלי מעמד דומה, הסמכות למנות ועדות היא בידי השר
מנהל יחידת סמך ומנהל יחידה מינהלית , סגן המנהל הכללי, המשנה למנהל הכללי, המשפטי לממשלה

 .המנהל הכללי רשאי להסמיך בעלי תפקידים אחרים למנות ועדות"). הממנה "-להלן(
 

64.112 
 .טעון הסכמת הממונים על העובד, להיות חבר בוועדה, או יחידה אחרת, מינוי עובד משרד אחר

 
64.113 

טעון תיאום מוקדם עם מעסיקיו או עם  ,  חבר בוועדהלהיות, שאינו מועסק בשירות המדינה, מינוי אדם
 .הממונים עליו

 
  כתב מינוי לוועדה- 64.12

 
64.121 

הממנה ימציא לחברי הוועדה כתבי מינוי ובמידת הצורך יודיע על תפקידיה וסמכויותיה של הוועדה 
 .מהם תבוא במגע לצורך עבודתהילגורמים שע
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64.122 
במקרה של פרישה ומינוי , ואז, ת כתב המינוי לחבר ועדה אל ממלא תפקידים מוגדריםאפשר להפנות א
 .יהיה העובד החדש או המחליף חבר הוועדה, עובד אחר למשרה

ואז אין הוא מפסיק להיות חבר הוועדה עם הפסקת  , אפשר גם למנות חבר ועדה בדרך של מינוי אישי
יש להתייחס לנקודה זו  . נה אוטומטית לחבר הוועדהכהונתו במשרתו ואין ממלא מקומו במשרתו מתמ

יחדל להיות חבר , שמונה לחבר ועדה בדרך של מינוי אישי ושפרש מן השירות, עובד .בגוף כתב המינוי
 .אלא אם החליט הממנה על המשך חברותו, בוועדה

 
64.123 

 :כתב המינוי יתייחס בין השאר לפרטים הבאים
 ;מטרת כינון הוועדה )א(
 ;הגדרה ברורה של התפקידים שהוטלו על הוועדה והסמכויות שהוענקו לה )ב(
 ;שמות חברי הוועדה או תוארי משרותיהם )ג(
 ;)אם המינוי אישי(ציון אופי המינוי  )ד(
 ;)פרט לוועדה פריטטית שבה אין יושב ראש(שם יושב ראש הוועדה  )ה(
 .יה להוראות פרק משנה זהיהפנ )ו(
 

64.124 
 :רך יכלול הממנה בכתב המינוי גםבמידת הצו

 ;שם מזכיר הוועדה או מרכזה )א(
 ;ח הסופי"חות ביניים ולהגשת הדו"להגשת דו, מועדים וסדרים לכינוס הישיבה הראשונה )ב(
סודיו ת  , )קוורום(לרבות הוראות בדבר מניין חוקי לקבלת החלטות , הנחיות לעבודת הוועדה )ג(

 .הדיונים וכדומה
 

64.125 
גם על ועדות המורכבות מפעם , בשינויים המתאימים,  חל64.124 ובפסקה 64.123ור בפסקה האמ

 .ועל ועדות פריטטיות) פאנל(לפעם מבין אנשים אשר נתמנו להוות רשימה קבועה 
 

64.126 
ראה פסקה  (ב אחר עבודת הוועדות במשרד העתק מכל כתב מינוי לוועדה יומצא לידי האחראי למעק

64.181.( 
 

  כינון ועדות משנה- 64.13
 

64.131 
 .לטיפול בנושא או בנושאים מוגדרים, או ועדות משנה, ועדה רשאית למנות מבין חבריה ועדת משנה

 
64.132 

תעשה זאת רק בהסכמת  , וועדה עצמהשחלק מחבריה לא יהיו חברי ה, רוצה ועדה למנות ועדת משנה
 .הממנה ולפי התנאים שהוא יקבע

 
64.133 

-ייקבעו על, חלוקת התפקידים ביניהן והסמכויות שהועברו להן, חבריהן, נושאי פעולת ועדות המשנה
 .ידי יושב ראש הוועדה הראשית ויובאו לידיעת הממנה

 
64.134 

ליושב ראש הוועדה שמינתה אותה והוא פוע ל ) משנהבענייני ועדת ה(יושב ראש ועדת המשנה כפוף 
 .בתיאום עמו

 
64.135 

המלצותיה וממצאיה של ועדת המשנה ליושב ראש , תועברנה מסקנותיה, אם לא נקבע דבר אחר
 .הוועדה שמינתה את ועדת המשנה

 
64.136 

 .המשנהגם על ועדות , בשינויים המתאימים, ההוראות הבאות להלן בפרק משנה זה תחולנה
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  זימון ישיבות וסדרי עבודת ועדות- 64.14

 
64.141 

יש להשתדל לקבוע בכל ישיבה את מועד . ייקבעו מועדים קבועים לישיבות כל ועדה, במידת האפשר
, יש להמציא כתבי הזמנה לישיבה בציון סדר היום המפורט, תוך פרק זמן סביר מראש. הישיבה הבאה

 .עד המשוער לסיומה ומקום התכנסותההמו, מועד פתיחת הישיבה
 

64.142 
יקבע אותו  , לא נקבע סדר יום לישיבה. סדר היום לישיבה הבאה, במידת האפשר, בכל ישיבה יסוכם

 .היושב ראש
 

64.143 
 :בין תפקידיו של היושב ראש, יושב ראש הוועדה אחראי בפני הממונה למכלול פעולות הוועדה

 ;והפעלת חבריהניהול ישיבות הוועדה  )א(
 ;אם תוקמנה ועדות כאלו, תיאום בין הוועדה וועדות המשנה שלה )ב(
 ;חות הוועדה"ניסוח דו )ג(
 .פי הנחיות הממנה-חות על"הפצת הדו )ד(
 

64.144 
 .אלא אם נקבע במפורש דבר אחר בכתב המינוי, לא יהיה חבר הוועדה) או מרכזה(מזכיר הוועדה 

י היושב ראש והוא פועל בהתאם להנחיותיו בכל הקשור בקביעת מועדי  המזכיר או המרכז אחראי בפנ
רישום פרוטוקולים , הכנת סדר היום, איסוף חומר והפצתו, זימון עדים, זימון החברים, הישיבות

 .חות הוועדה"וטיוטות לדו
 

64.145 
יע על כך יוד, נבצר מחבר ועדה להשתתף בישיבה. על חברי הוועדה להיות נוכחים בכל ישיבותיה

 .ליושב הראש
 

64.146 
תיחשב כהחלטתה של הוועדה כל החלטה אשר נתקבלה בדיון , אם לא נקבע דבר אחר בכתב המינוי

 .שהוזמנו אליו כל חברי הוועדה ושנכחו בו רוב חבריה
 

64.147 
לכך או חבר אחר שנתבקש , היושב ראש. את הדיון בכל עניין יפתח יושב ראש הוועדה והוא גם ינהלו

 .יציג בפתח הדיון את הנושא ואת הבעיות העומדות לדיון, על ידיו
,  לשם הבעת דעתו, אשר ביקש זאת, תן היושב ראש רשות דיבור לכל אחד מן החבריםיי, לאחר מכן

 .ומההצגת שאלות וכד
 

64.148 
 סיכום יסכם היושב ראש את הנושא וינסח את הסיכום ואותו, לאחר שהובעה דעתם של החברים בדיון

אפשר להסתפק בשלב זה בניסוח הקווים המנחים או הנקודות . במידת הצורך, יירשם בפרוטוקול
 .העיקריות של הסיכום ואילו הניסוח הסופי ייעשה בשלב מאוחר יותר

 
64.149 

התברר שיש חילוקי דעות בין חברי  .רצוי שסיכומיה של ועדה יתקבלו ככל האפשר על דעת כל חבריה
 .תקוים הצבעה ותתקבל ההצעה אשר זכתה ברוב קולות הנוכחים, שר עם הסיכוםהוועדה בק

 
  שיתוף פעולה עם ועדות- 64.15

 
64.151 
אם בדרך של הופעה ומת ן  , אשר נתבקש לסייע לעבודתה של ועדה אשר מונתה במשרד ממשלתי, עובד

, צא בזהחוות דעת וכיואם במתן , אם בהמצאת מסמכים או חומר אחר המצוי ברשותו, עדות בפניה
 ).62.42ראה סעיף (יעשה זאת במיטב ידיעותיו ויכולתו 

 
64.152 

 בעניין איסור וסמכות למסור 42.52 ייעשה בכפיפות להוראות סעיף 64.151האמור לעיל בפסקה 
ובתנאי שאין בהתעסקות ,  העבודה אשר נקבעו ביחידה שבה מועסק העובדובכפיפות לסדרי, ידיעות

 .הקשורה בסיוע לוועדה משום הפרעה לעבודתו הסדירה
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64.153 

או בשל סיבה , 64.152בשל אחת הסיבות המנויות בפסקה , נמנע מעובד למלא משאלתה של ועדה
 .ה עליויעביר את הפנייה אל הממונ, אחרת

 
  פרוטוקולים וסיכומים- 64.16

 
64.161 

במידת הצורך תירשם גם הדרך שבה נתקבלו . המלצה או סיכום אחר יירשמו בנוסח מדויק, כל החלטה
 ).' בציון מספר החברים שתמכו בה וכו-או בהצבעת רוב , פה אחד(ההמלצה או הסיכום , ההחלטה

הנושאים שנדונו בה ובמידת הצורך עיקרי הדעות  , כן יירשמו שמות החברים שנכחו בכל ישיבה
 .שהושמעו במהלך הדיון

רישום מפורט על דברי החברים כרוך בהוצאות כספיות ישירות ניכרות ובהשקעת עבודה מרובה ועל כן  
 .יש להשתמש בו רק במקרים מיוחדים המחייבים זאת

 
64.162 

גם בין החברים ( יופץ לאחר הישיבה בין כל חברי הוועדה 64.161הפרוטוקול שנרשם כאמור בפסקה 
או פרטים אחרים ממהלך עבודתה של  , ריכוז החלטות, על תפוצה נוספת של פרוטוקולים). שנעדרו
 .יחליט הממנה, הוועדה

 
64.163 

תה של וכן עם סיום עבוד,  ידי הוועדה עצמה במהלך עבודתה-במועדים שנקבעו בכתב המינוי או על
ן המסכם את  בודין וחש, בעזרת מזכיר הוועדה או מרכזה, יכין היושב ראש, ועדה שאינה ועדת קבע

 .עבודתה
יוצגו הנושאים שנדונו בוועדה אגב תיאור הבעיות אשר התעוררו , בדין וחשבון יצוטט כתב המינוי

 .המסקנות או ההחלטות שנתקבלו, ההמלצות, בקשר לכל נושא ויפורטו הסיכומים
 

64.164 
 .הנוסח הסופי של כל דין וחשבון ייקבע על דעת כל חברי הוועדה ובהסכמתם והם יחתמו עליו

יצוין בצד  , ח" מסעיף אחד או יותר של הדו- אך לא רוב החברים -הסתייג אחד או יותר מחברי הוועדה 
 .הסעיף כי קיימת הסתייגות ממנו

 .ח"אחר החתימות של חברי הוועדה בסוף הדוהצעת המסתייגים ושמותיהם יפורטו ל, ההסתייגות
 

64.165 
ח ויחתמו גם כל אחד על "ח יחתמו יחד עם השאר על הדו"החברים המסתייגים מחלק מהדו

. ח השלם יוגש לממנה והעתקים ממנו לכל אחד מחברי הוועדה ולאחראי למעקב"הדו. הסתייגויותיו
 . בוח וכן על השימוש כאמור"הממנה יחליט על תפוצת הדו

 .ח"הממנה יודיע לאחראי למעקב פרטים הנוגעים בהחלטתו בדבר השימוש בדו
 

64.166 
אגב תיאום עם יושב ראש הווע דה  , ח הוועדה הם בסמכותו של הממנה"הפצתו ופרסומו של דו

 ).64.17ראה סעיף (ובכפיפות להוראות בדבר סודיות 
 

  סודיות- 64.17
 

64.171 
 בעניין איסור וסמכות למסור ידיעות חלות גם על ידיעות הנוגעות לעבודתן של  42.52הוראות סעיף 

 .ועדות
 

64.172 
מוסמכים לקבל ידיעות על דיוני הוועדה והחלטותיה רק הממנה והממונה על כל , 42.52לצורך סעיף 
 . אלא אם נקבע במפורש דבר אחר בכתב המינוי של הוועדה-חבר הכפוף לו מפי ה, אחד מחבריה

 
64.173 

יש להעמידם על ההגבלות החלות על סודיות , מונו כחברי הוועדה גם אנשים שאינם עובדי המדינה
 . ובהתאם לכתב המינוי של הוועדה42.52בהתאם לסעיף , עבודת הוועדה
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  מעקב אחר עבודת ועדות- 64.18
 

64.181 
, להיות אחראי למעקב אחר עבודת הוועדות שבמשרד או ביחידת הסמך, המנהל הכללי יטיל על עובד

 ").האחראי למעקב "-להלן (בנוסף לתפקידיו 
 

64.182 
חות וכל חומר "דו, הפרוטוקולים, האחראי למעקב ידאג לסידורים מתאימים להחזקת כתבי המינוי

 .בל בקשר עם עבודת הוועדההמתק
 

64.183 
חות ועל התוצאות "האחראי למעקב ידאג לניהול מעקב אחר התקדמות העבודה בוועדות על סמך הדו

 .ח הוועדה"המשתקפות מהודעת הממנה על החלטתו בדבר השימוש בדו
 

64.184 
 .חות תקופתיים או לפי דרישה"המנהל הכללי יקבע לאחראי למעקב סדרי מסירת דו

 
  תשלומים לחברי ועדות- 64.19

 
64.191 

 .27.15 ראה סעיף -על תשלומים לחברי ועדות 
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  מערכות מידע ממוחשבות- 65 פרק
 זה מובאות הוראות בדבר ניהול מאגר  בפרק
, שמירת הכניסה אליו, אבטחתו וגיבויו, מידע

 .מסירת מידע ושמירה על צנעת הפרט

  עיבוד נתונים ומערכים ממוחשבים- 65.1
 

 מנהל  65.11/ הגדרות וכללים ,  חלות65.10
/  אחראי לאבטחת מידע 65.12/ מאגר מידע 

השמדה  ,  שמירה65.14/  כניסה למחשב 65.13
/  ביטחון וגיבוי 65.16/  אישורים 65.15/ ונזק 

 נוהל ביצוע העברת 65.18/  מסירת מידע 65.17
 זכות עיון 65.19/ ריים מידע בין גופים ציבו

 וניםואיסורים ש
 

 הגדרות וכללים,  חלות- 65.10
 

65.100 
 .הוראות פרק משנה זה חלות על כל משרדי הממשלה בהם מצוי ציוד מערכות מידע ממוחשבות

 
65.101 

המנהל הכללי של כל משרד אחראי לקיום הוראות פרק משנה זה ולפרסום נהלים והפצתם בין הנוגעים  
 .רבדב

 
65.102 

 :בפרק משנה זה
- ;מרכז לאחסנת מידע באמצעות מערכות מידע ממוחשבות  "מאגר מידע"

מצב , מעמדו האישי: כגון, הנוגעים לצנעת אישיותו, נתונים על אישיותו של עובד
 ;דרגתו וכדומה, משכורתו, הכשרתו המקצועית, מצבו הכלכלי, בריאותו

-  "מידע"

מתנדב ואזרח המבצעים , לרבות מועמד לעבודה, עובד המדינה בכל מעמד
 ;משימות עבור המדינה

-  "עובד"

- .לרבות מחשב אישי ומסוף  "מחשב"
 
 

65.103 
הינן חלק ממערכות המינהל הממשלתי ומשולבות , הן המינהלי והן הייעודי, מערכות עיבוד נתונים

שירות לציבור וכדרך להעלאת משרדי הממשלה יתייחסו למערכות אלו כאל אמצעי לשיפור ה. בהן
 .התפוקה

 
65.104 

נתונות בידי המנהל , האחריות להפעלת מערכות מידע ממוחשבות והסמכות לקבלת החלטות בתחום זה
 .או מי שהוסמך על ידם, הכללי של כל משרד ממשלתי ובידי מנהלי יחידות סמך

 )30/שס(
 

65.105 
 1981-א"התשמ, חוק הגנת הפרטיותחל עליהן , םמערכות בהן מצוי מידע הנוגע לציבור ולפרטי

 .והתקנות מכוחו
 

  מנהל מאגר מידע- 65.11
 

65.111 
יהיה המנהל הכללי של המשרד או מנהל  , לרבות מערכות שאינן נוגעות למידע על פרט, בכל המערכות

 .מנהל אחר, כל עוד לא מונה על ידו בכתב,  מנהל ישיר של מאגר מידע- הסמך יחידת
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65.112 
המנהל הכללי של כל משרד יודיע לרשם מאגרי מידע את שמו או שמם של מנהלי מאגרי מידע  

 .שנתמנה או שנתמנו על ידו
 

65.113 
 :בתחומים הבאיםמנהל מאגר מידע אחראי לאבטחת המידע במאגר עליו הופקד ובכלל זה 

, לרבות מבנה, ועל תשתיתה") מערכת "–להלן(קיום הגנה פיזית על מערכת מידע ממוחשבת  )א(
 ;מפני סיכונים סביבתיים ופגיעות, מסופים ותשתית חשמלית, אמצעי תקשורת

,  אימות, סימון, לשם איסוף, קביעת סדרי ניהול של מאגר מידע וכללים להרשאת גישה למידע )ב(
סדרים וכללים אלה יחולו גם על נותן שירותים חיצוני לגוף שבבעלותו  . הפצה של המידעעיבוד ו

 ;מאגר מידע
 ;קיום הוראות תפעול של המערכת אגב אבטחת המידע ושמירה על שלמות המידע )ג(
שימנעו חדירה מכוונת או מקרית , בהתאם לרמת רגישות המידע, נקיטת אמצעי אבטחה סבירים )ד(

 ;בר לתחומי המידע שאושרו למשתמשלמערכת אל מע
 .קביעת סדרי בקרה לגילוי פגיעות בשלמות המידע ותיקון ליקויים )ה(
 

  אחראי לאבטחת מידע- 65.12
 

65.121 
האחראי לאבטחת המידע יתאם את פעולותיו ע ם . מנהל מאגר מידע ימנה עובד אחראי לאבטחת המידע

 .קצין הביטחון של המשרד או היחידה
 

65.122 
 :תפקידי האחראי לאבטחת המידע הם

 ;הגשת עזרה למנהל מאגר מידע בקשר לאבטחה פיזית של החומרה וסדרי הגישה לחומרה )א(
 ;הגשת עזרה למנהל מאגר מידע בקשר לאבטחת התוכנה )ב(
 ;ידי מנהל מאגר מידע-אחריות למתן סיסמות כניסה לעובדים שהוסמכו לכך על )ג(
 ;ה והמבדק במאגרים עליהם הוא מופקדאחריות לסדרי הבקר )ד(
 ;אחריות לניהול יומן סיסמות )ה(
לעובדים ולגורמים אחרים שאושרו לקבל , אחריות לניהול יומן מסירת מידע לגופים ציבוריים )ו(

 ;מידע ממאגר או מאגרים עליהם הוא מופקד
, יזית של המערכתאחריות לביצוע הוראות מנהל מאגר מידע וקצין הביטחון בקשר לאבטחה פ )ז(

 ;המסופים והתוכנות, המתקן
או יחידות /אחריות לביצוע בדיקות לצורך אבטחה נאותה של מידע ביחידות הקשורות למחשב ו )ח(

 .או מסופים מסוגים שונים/ועובדים שברשותם מחשבים ו
 

65.123 
,  גישה למחשבכל עובד הממונה על מחשב או שיש לו בתחום תפקידו, מבלי לגרוע מן האמור לעיל

בהתאם להוראות מנהל מאגר המידע והאחראי לאבטחת המידע , אחראי לאבטחת המידע האצור בו
 .במשרד או ביחידה

 
  כניסה למחשב- 65.13

 
65.131 

המידע האצור במאגרי המידע שייך ברובו לתחום צנעת הפרט של העובדים ועל כן הוא חסוי והגישה  
מובהר בזאת כי גישה למידע כוללת , למען הסר ספק.  עיסוקם בלבדאליו מוגבלת רק לעובדים בתחום

 .גם ראיית הצג של המחשב
 

65.132 
הנהלים יהיו בכתב ויעודכנו מעת לעת ויובאו . הן פיסיים והן תכנותיים, ייקבעו נהלי כניסה למחשב

יו הצפנים  יה-נקבעו צפני כניסה למאגרים . לידיעת העובדים העומדים בקשר עם מערכות המידע
 .אישיים ולא יחידתיים או קבוצתיים
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 השמדה ונזק,  שמירה- 65.14
 

65.141 
-ו"התשט, חוק הארכיוניםהשמדה ומשך זמן שמירה של מידע הכלול במאגר יהיו בהתאם לדרישות 

ועדת הרשומות . ידי גנז המדינה-סמו על פיו וכן הוראות המתפרסמות על והתקנות שפור1955
 .המשרדית תהיה שותפה להכנת נהלים בנושא

 
65.142 

 יש לפעול בהתאם לנוהלי דיווח על נזק -או לקבצים /או נזק למערכת מידע ו/התרחשה תקלה ו
 .ם"המפורטים בתכ

 
  אישורים- 65.15

 
65.151 

, קידום, הדרכה, לרבות נוכחות עובדים, מוחשבת הנוגעת לניהול משאבי אנושפיתוח מערכת מידע מ
 .מותנית בקבלת אישור מראש בכתב מאת נציבות שירות המדינה, תנאי שירות וכדומה

 
65.152 

מצאי , ניהול משק, לרבות בקרת תקציב, פיתוח מערכת מידע ממוחשב הנוגעת לניהול כספי וחשבונאי
 .החשב הכללימותנית בקבלת אישור מראש בכתב מאת , ר וכדומהתמחי, קופות, ומלאי

 
  ביטחון וגיבוי- 65.16

 
65.161 

הממונה עליו  . תחול אחריות מלאה על המפעיל אותן, ביחידות בהן הותקנו מערכות מחשבים אישיים
הסודיות והאמינות המתאימות לנושאים המתנהלים באותם ,  נשמרים כללי הביטחוןיוודא כי אכן

 .מחשבים אישיים
 

65.162 
ובעיקר , על המנהל הכללי של משרד לוודא קיומן של מערכות גיבוי מתאימות למערכים המתאימים

והמאגרים  ככל שהמערכות , מערכות הגיבוי חייבות להיות מפותחות יותר. למאגרי מידע ולתוכנות
א יש לקבל החל ט ה "בעת הכנת תכנית לפיתוח מערכת ענ. משולבים יותר בתפקוד המשרד או היחידה

 .מיקומו ודרכי הפעלתו, בדבר רמת הגיבוי שתידרש
 

  מסירת מידע- 65.17
 

65.171 
 :בסעיף זה

 וגופים אחרים מקומיתרשות ,  ממשלתי ומוסדות מדינה אחריםמשרד )א(
 ; פי דין-יבורי עלהממלאים תפקיד צ

 של  ומשפטחוק, ועדת חוקהבאישור ,  ששר המשפטים קבע בצוגוף )ב(
ובלבד שבצו נקבעו סוגי המידע והידיעות שאותו גוף רשאי לקבל , הכנסת
 ; ולמסור

-  " ציבוריגוף"

המוסד ,  הביטחון כללישירות, ל"אגף המודיעין במטכ,  ישראלמשטרת
 ; ולתפקידים מיוחדיםלמודיעין

-  " ביטחוןרשות"

- .משרד המשפטים מאגרי מידע אשר ברשם  "רשם"
 
 

65.172 
או  , פי סמכות כדין-זולת אם המידע פורסם לרבים על, מסירת מידע מאת גוף ציבורי אסורה )א(

 נתן את הסכמת ו  -או שהאדם אשר המידע נוגע אליו , פי סמכות כדין-הועמד לעיון הרבים על
 ;לכך

וראות סעיף זה כדי למנוע מרשות ביטחון לקבל או למסור מידע הדרוש לשם מילוי אין בה )ב(
 ;ובלבד שהמסירה או הקבלה לא נאסרו בחיקוק, תפקידה

אם לא נאסרה בחיקוק או בעקרונות של אתיקה  , על אף האמור לעיל, מסירת מידע מותרת )ג(
תעשה רק באישור , מחקרמסירת מידע סטטיסטי לגורם לא ממשלתי לביצוע סקר ו. מקצועית

  .62.43נציבות שירות המדינה כאמור בסעיף 
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65.173 
 :אם מתקיים אחד מאלה,  מותרת-מסירת מידע בין גופים ציבוריים  )א(

 והיא דרושה ,מסירת המידע היא במסגרת הסמכויות או התפקידים של מוסר המידע .1
 של מוסר ,מסגרת הסמכויות או התפקידיםלמטרת ביצוע הוראת חיקוק או למטרה ב

 ;המידע או מקבלו
 .פי דין מכל מקור אחר-מסירת המידע היא לגוף ציבורי הרשאי לדרוש אותו מידע על .2

או בין משרדים או מוסדות  , מסירת מידע מגוף ציבורי למשרד ממשלתי או למוסד מדינה אחר )ב(
ראת כל חיקוק או למטרה במסגרת אם מסירת המידע דרושה למטרת ביצוע הו,  מותרת-כאמור 

שניתן מלכתחילה , לא יימסר מידע כאמור. הסמכויות או התפקידים של מוסר המידע או מקבלו
 .בתנאי שלא יימסר לאחר

 
65.174 

חייב לפרט עובדה זו על כ ל  ) ב(65.173מידע בהתאם לפסקה , דרך קבע, גוף ציבורי המוסר )א(
 ;לת מידע בהתאם לחוקדרישה לקב

 ;יקיים רישום של המידע שנמסר, ל"גוף ציבורי המוסר מידע בהתאם לפסקה הנ )ב(
יודיע על , ומידע זה נאגר במאגר מידע, ל"מידע בהתאם לפסקה הנ, דרך קבע, גוף ציבורי המקבל )ג(

 ;כך לרשם
מסגרת הסמכויות  לא יעשה בו שימוש אלא ב, ל"גוף ציבורי שקיבל מידע בהתאם לפסקה הנ )ד(

 ;הנתונות לו או התפקידים שהוטלו עליו
כמוהו כמידע , מידע שנמסר לגוף ציבורי מכוח הוראות אלו, לעניין חובת שמירה על סודיות לפי כל דין

נוסף על כך יחולו על הגוף המקבל את המידע כל ההוראות ; ידי הגוף מכל מקור אחר-שהושג על
 .החלות על גוף המוסר אותו מידע

 
  נוהל ביצוע העברת מידע בין גופים ציבוריים- 65.18

 
65.181 

 מסירת מידע
על מנהלי  , בעת מסירה כדין של מידע ממערכת של גוף ציבורי אחד למערכת של גוף ציבורי אחר )א(

ידי  -מאגר המידע של שני הגופים לנקוט בפעולות אבטחה ובקרה ולדאוג כי השימוש במידע על
 ;יה ברמה השווה לזו הנהוגה במערבת המוסרתהמערכת המקבלת יה

יערכו את נוהל , מנהלי מאגר המידע של מערכות המוסרות והמקבלות מידע דרך קבע )ב(
בקרת הגישה ורישום , בו ייושמו עקרונות האבטחה, ההתקשרות להעברת מידע בין מערכותיהם

ת כל אחד ממנהלי מאגר עותקים מנוהל זה יימצאו ברשו. המידע בהתאם להוראות פרק משנה זה
 ;המידע בשתי המערכות

 ;מידע אלא לאחר שנערך נוהל התקשרות כאמור, דרך קבע, לא יימסר )ג(
כל מידע עודף  , יפריד מיד עם קבלת המידע, מקבל מידע שקיבל מידע לפי הוראות פרק משנה זה )ד(

 .שקיבל בטעות וימחק אותו מיד
 

65.182 
 בקשות וטפסים
תנאי ( בתקנות הגנת הפרטיות 7לסעיף  יםמובאים כנספח, לבקשת העברת מידע דוגמות הטפסים

 .1986-ו"התשמ, )החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים
 )3/עב(
 

65.183 
 סדרי ניהול מאגר המכיל מידע מוגבל וכללי השימוש בו

תו ובו מידע הנוגע למצב בריאו, 65.171כמוגדר בפסקה , מידע המצוי במאגר מידע של רשות ביטחון
ינהגו ") מידע מוגבל "-להלן (, של עובד או מידע שיש לו נגיעה לביטחון המדינה או ליחסי החוץ שלה

 :בו כמפורט להלן
ידי מנהל המאגר -הכללים המפורטים בפסקה זו יחולו על מאגר המכיל מידע מוגבל ויופעלו על )א(

 ;בהתאם לנסיבות השימוש במאגר המידע עליו הוא מופקד
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מידע המכיל מידע מוגבל יוכן קובץ נהלים בו יפורטו אמצעי האבטחה והבקרה על לכל מאגר  )ב(
 .הטיפול הפיזי באמצעי האחסון של המידע

הקובץ האמור יכלול פרק לטיפול במידע בידי נותן שירותים חיצוני המבצע עבודות בעבור 
 ;חות והובלת קבצים"הפצת דו, עיבוד נתונים, המאגר בנושאי קלידה

תיעשה כנגד תעודת משלוח  , מספריית המערכת, עי רישום מגנטי המכיל מידעהשאלת אמצ )ג(
על אמצעי הרישום האמור יירשמו . פי החוק-שתכיל אישור של המקבל הזכאי לקבלת המידע על

 :המילים
 ;"חוק הגנת הפרטיותמידע מוגן לפי "

הנשמרים  , יאוחסנו במדור סגור של ספריית המערכת ועותקיהם, אמצעים שסומנו כאמור לעיל )ד(
הגישה למדור הגיבוי בספרייה תוגבל למספ ר  . יימצאו מחוץ למתקן הראשי, לצורכי גיבוי

 ;מורשים בלבד והמפתחות יישמרו במקום נעול
יופקו , בעבור גוף ציבורי אחרקבצים נתיקים ותדפיסי מחשב המכילים מידע מוגבל והמופקים  )ה(

 :בלווית כתובת בולטת לעין בכל עמוד
התדפיסים ". עובר עבירה,  המוסרו שלא כדין-חוק הגנת הפרטיותמכיל מידע מוגבל לפי "

פי -מאת הגוף הזכאי לקבלת המידע עלהאמורים יימסרו כנגד תעודת משלוח ואישור קבלה 
 ;החוק

 ;מנהל מאגר מידע ינהל רישום מדויק של כל המורשים להשתמש במידע מוגבל )ו(
אמצעי רישום מגנטיים ופלט מחשב כתוב של הליכי ביניים המבוצעים בשעת עיבוד נתונים של  )ז(

 שנקלטו סרטים ותקליטונים לקלידת נתונים, כגון תדפיסי זיכרון ראשי בעת תקלה, מידע
 ;הכל לפי העניין,  יפונו מיד לביעור במגרסה או יימחקו-במערכת 

אשר יכלול שמות ופרטי זיהוי , מנהל מאגר מידע ינהל רישום מדויק ומעודכן של הרשאות גישה )ח(
פירוט סיסמות , אחרים של עובדי המערכת המורשים להשתמש ולגשת למידע האגור במערכת

 .משתמשיםהגישה וסוגי הפעולות המותרות ל
אך לפחות אחת לשישה חודשים וכן בעת חילופי , סיסמות הגישה יוחלפו לעיתים בלתי קבועות

 .עובדים
 

65.184 
מנהל מאגר מידע ינהל יומן אירועים חריגים על גבי אמצעי נתיק מן המערכת בדבר פעולות הפקת 

יירשמו  ,  של אירוע חריגבמקרה. ידי מסופים הקשורים למערכת-מידע או פעולות תשאול שבוצעו על
 .סוג השאילתה או הרשומות או סוגי הרשומות אשר הופקו בתשובה, ביומן פרטי הזיהוי של הפונה

 .יומן אירועים חריגים יישמר למשך שלוש שנים
 

65.185 
לשם תיקון ליקויים , מנהל מאגר מידע אחראי לעריכת בדיקה חודשית של יומן אירועים חריגים

 .ה מאירועים חריגיםהמתגלים כתוצא
 

  זכות עיון ואיסורים שונים- 65.19
 

65.191 
 במידע -ידי אפוטרופוס -ידי בא כוחו המורשה בכתב או על-או על, כל עובד זכאי לעיין בעצמו )א(

 ;עליו שבמאגר מידע
 .בערבית או באנגלית, בעברית, יציג את המידע האמור לפי בקשת העובד, מחזיק מאגר מידע )ב(
 

65.192 
,  רופא רשאי למנוע מידע ממבקש ; מידע הנוגע למצב בריאותו של עובד יוצג בפניו רק באמצעות רופא

 .מטעמים רפואיים בלבד
 

65.193 
, הוראות סעיף זה לא יחולו על מאגר מידע של יחידה המוגדרת כרשות ביטחון או שביטחון המדינה

 .ות שלא לגלות לעובד מידע עליו מחייב-יחסי החוץ של המדינה או הוראות חיקוק 
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65.194 
כמו כן אין להכניס מידע על מדיה . אלא לצורכי העבודה בלבד, לא ישתמש עובד במחשב או במסוף

וזאת על מנת לא לזהם ולסכן את  , שמקורו מחוץ למשרד למחשב המשרדי, )תקליטור, דיסקט(מגנטית 
 .ראות המתפרסמות מעת לעת בנושאיש לעקוב אחר ההו. המידע המשרדי

 )30/שס(
 

65.195 
 .אלא אם הוסמך לכך ולצורך תפקידו בלבד, לא ישלוף עובד נתונים ממאגר מידע

 .93.1ראה פרק משנה , על זכות עיון בתיק אישי ובמסמכים אישיים
 

65.196 
ר בדבר איסור מסירת ידיעות "ות התקשיאין באמור בפרק משנה זה לגרוע מהוראות כל דין והורא

 .ושמירת חומר ארכיוני וביעורו
 

65.197 
 פסקה מבוטלת

 )3/עב(
 

65.194 - 65.197
  מערכות מידע ממוחשבות- 65פרק 

___________________________________________________________________________
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 7 חלק
 

 המצאות והנעת עובדים,  ארגונייםשינויים
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 7 לקח
 

 המצאות והנעת עובדים,  ארגונייםשינויים
 
זכויות העובדים והמדינה בהן ופרסים , המצאות, בחלק זה מובאות הוראות בעניין שינויים ארגוניים

 .זכויות מטפחים והנעת עובדים, לממציאים
 
 

  שינויים ארגוניים- 70פרק 
  טרם הוקצה- 71פרק 
  המצאות- 72פרק 
 ם זכויות מטפחי- 73פרק 
  הנעת עובדים- 74פרק 
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  שינויים ארגוניים- 70 פרק
 זה מובאות הוראות בדבר הנהגת שינויים  בפרק

 .אירגוניים בשירות המדינה

  הנהגת שינויים ארגוניים- 70.1
 

  יוזמה להנהגת שינוים ארגוניים70.11
 

  יוזמה להנהגת שינוים ארגוניים- 70.11
 

70.111 
אשר , ביחידה גדולה או במשרד כולו, שינויים ארגוניים ומינהליים באגףהנהלת משרד היוזמת הנהגת 

 . תמנה ועדת היגוי משרדית בשיתוף נציג נציבות שירות המדינה-שינויים בתקן , בבוא העת, יחייבו
 

70.112 
על הנהלת המשרד להתייעץ מראש עם נציב שירות המדינה או מ י  , לשם הקמת הוועדה האמורה לעיל

 .ל ידושהוסמך ע
 

70.113 
 . על האחראי-אחריות המטה לנושא זה מוטלת במשרד 

70.111 - 70.113
  שינויים ארגוניים- 70פרק 

___________________________________________________________________________
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  טרם הוקצה- 71 פרק
 

  המצאות- 72 פרק
 זה מובאות ההוראות בעניין הודעות על  בפרק

זכויות העובדים והמדינה בהמצאות  , המצאות
 .ופרסים לממציאים

  כללי- 72.1
 

/   סמכויות היועץ 72.12/  הגדרות וחלות 72.11
  ועדת המצאות72.13

 
  הגדרות וחלות- 72.11

 
72.111 
 :בפרק זה

 "המצאה" - ;המצאה כשירה לפטנט
 "ועדת המצאות" - ;72.13ידי שר המשפטים בהתאם לסעיף -הוועדה שהוקמה על

 "היועץ" - ;72.12היועץ למשרדי הממשלה בענייני פטנטים בהתאם לסעיף 
 בקשה "- ו"פטנט" - ;לארץ-לרבות פטנט ובקשה לפטנט בחוץ

 "לפטנט
 "מנהל כללי" - .מנהל כללי של משרד או מי שהוסמך על ידו

 
 

72.112 
כמו כן חלות הוראות פרק זה על עובד אשר פרש . הוראות פרק זה חלות על כל סוגי העובדים בשירות

אלא אם יוכח להנחת דעתו של , נה אחת לאחר תום שירותובמשך ש, מן השירות בנסיבות כלשהן
על עובד אשר . כי העובד המציא את ההמצאה לאחר פרישתו מהשירות, היועץ או של ועדת ההמצאות

שלוש שנים  במשך 72.212- ו72.211ות איחולו הוראות פסק, ערב פרישתו הועסק במערכת הביטחון
 .לאחר תום שירותו

 
72.113 

 יראו המצאה כאילו הומצאה במסגרת תפקידי היחידה בה 72.423- ו72.334 עד 72.331ות אלעניין פסק
או אם המציא אותה , וגדרואם הומצאה בתחום תפקידי היחידה ופעולותיה כפי שה, הועסק העובד

או אם הוטל  על  , במחקר או בפיתוח, בשיפורים, לעסוק בהמצאות, בין היתר, עובד שהוטל עליו
 .או לתאם מחקר בתמיכה כספית של המדינה, לארגן, היחידה או על העובד לנהל

 
72.114 

ורת ובין אם  בין אם הוא מקבל בזמן ההשתלמות משכ, המצאה שהמציא עובד בעת ששהה בהשתלמות
הוא הדין בהמצאה , רואים אותה כהמצאה שהומצאה בעת שירותו, הוא בחופשה ללא משכורת

לעניין זה אין הבדל אם ההמצאה היא . בתחומי ההשתלמות שהומצאה לאחר ששב העובד מהשתלמות
 .עבודתו או תפקידי היחידה בה הוא מועסק, בתחומי תפקידיו של העובד
, אתו לטובת המוסד בו הוא מבקש להשתלם כתנאי להשתלמותו באותו מוסדנדרש עובד לוותר על המצ

קיבל  . בה הוא מועסק, חייב העובד לקבל אישור מאת המנהל הכללי של המשרד או מנהל יחידת סמך
ות איודיע על כל המצאה שהמציא בעת ששהה בהשתלמות לפי הוראות פסק, עובד אישור כאמור

 .72.214 עד 72.211
 

72.115 
והתנאה לעניין , מחקר או פיתוח בענפי הטכנולוגיה, על בקשה לעבודה פרטית בתפקידי הוראה

 .42.483 ראה פסקה -המצאות 
 
 

71.111 - 72.115 
  טרם הוקצה- 71פרק 

___________________________________________________________________________
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  סמכויות היועץ- 72.12
 

72.121 
כתובתו .  במשרד המשפטיםאגף הפטנטיםעובד היועץ יהיה עורך פטנטים רשום בישראל ויהיה 

 .קידיו לרשם הפטנטיםהיועץ כפוף בתפ. ירושלים, אגף הפטנטים: למסירת הודעות ומסמכים
 

72.122 
 :היועץ מוסמך בהתאם לאמור בפרק זה

אם העובד הוא , 72.211לקבוע אם למדינה זכויות בהמצאה שעובד הודיע עליה לפי פסקה  )א(
 ;ממשלתיים זכויות בהמצאות-ואם לגופים לא, ממציא יחיד או משותף

 ; שיש לנקוט כדי להגן על המצאותלחוות דעתו בעניין הצעדים )ב(
 ;רכי משרדי הממשלה ועל חשבונםולבצע ולהזמין חיפושי פטנטים ופירוטי פטנטים לצ )ג(
הכל לפי בקשת מנהל כללי או , לנקוט בצעדים הדרושים להשגת הגנה על המצאות של עובדים )ד(

 ;מנהל יחידת סמך ועל חשבון תקציב המשרד
 ;מדינה בהמצאות ובפטנטיםלנהל רישום של זכויות ה )ה(
 ;ליזום ולנקוט בשירות המדינה פעולות הסברה והדרכה בעניין זכויות בהמצאות וניצולן )ו(
 ;להפיץ מידע על פטנטים בקרב עובדי המדינה העוסקים במחקר )ז(
מאמרים או הרצאות הכוללים ידע ותיאורי , מבלי לפגוע בזכויות המדינה, לקבוע אם ניתן לפרסם )ח(

 ;אות שפותחו על חשבון תקציב המשרדהמצ
 .להעביר מידע בעניין הודעות על המצאות בין משרדי הממשלה לפי שיקול דעתו )ט(

לעיל אינו מונע ממשרדי הממשלה ביצוע חיפושי פטנטים בעצמם בתנאי שתימסר ) ג(האמור בנסמן 
 .הודעה על כך ליועץ

 
  ועדת המצאות- 72.13

 
72.131 

 : ועדת המצאות אשר תהיה מוסמכתשר המשפטים ימנה
 ;)72.342, 72.341ות אראה פסק(לקבוע אם המדינה זכאית לזכויות בהמצאה של עובד  )א(
הן בידי המדינה , כולן או מקצתן, להחליט אם להעניק פרס לעובד שהמציא המצאה והזכויות בה )ב(

 ).72.352 פסקהראה (
 

72.132 
עובד אחר  , רשם הפטנטיםיושב ראש קבוע של הוועדה יהיה . ועדת ההמצאות תהיה בת חמישה חברים

יתר ארבעת חברי הוועדה  ;  יכהן כממלא מקום קבוע של יושב ראש הוועדהמשרד המשפטיםשל 
ידי שר  - ידי היושב ראש או ממלא מקומו לכל מקרה מתוך ארבע רשימות שנקבעו על-ייבחרו על
 :כדלקמן, אחד מכל רשימה, המשפטים

 ;ידי מוסדות להשכלה גבוהה-רשימה שהוגשה על )א(
 ;יהיתעשידי מוסדות ה-רשימה שהוגשה על )ב(
 ;ידי נציב שירות המדינה-רשימה שהוגשה על )ג(
 :ידי הסתדרות עובדי המדינה-רשימה שהוגשה על )ד(
 

72.133 
תיקון פורסם ; 2198' עמ, ז"תשכה, 1392בילקוט הפרסומים , רשימת חברי ועדת ההמצאות פורסמה

בילקוט , 745' עמ, ח"תשלה, 2400בילקוט הפרסומים , 1459' עמ, ל"תשה, 1606בילקוט הפרסומים 
 .3134' עמ, ד"התשנ, 4210הפרסומים 

 )40/נד(
 

72.134 
 .ירושלים ,לשכת הפטנטים: כתובת ועדת ההמצאות היא

 

72.121 - 72.134
  המצאות- 72פרק 
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  נוהל הודעות על המצאות- 72.2
 

 איסור 72.22/  חובת הודעה על המצאה 72.21
 לגלות המצאות

 
  חובת הודעה על המצאה- 72.21

 
72.211 

סמו ך  , יודיע עליה בכתב, בין אגב מילוי תפקידיו ובין שלא אגב מילוי תפקידיו, המצאהעובד שהמציא 
 .למנהל הכללי של משרדו או למנהל יחידת סמך, ככל האפשר לאחר שהמציא אותה

 
72.212 

 : תכלול את הפרטים הבאים72.211ההודעה לפי פסקה 
 ;מטרת ההמצאה )א(
 ;ההמצאהנסיבות  )ב(
בציון ההבדלים והיתרונות בהמצאה לעומת הטכנולוגיה הקרובה  , תיאור ההמצאה לכל פרטיה )ג(

 ;ביותר הידועה לעובד
 ;או תביעת העובד לזכויות בה, הסכמת העובד שהזכויות בהמצאה שייכות למדינה )ד(
 .כל פרט אחר הנוגע לקביעת הזכויות בהמצאה והאפשרויות לניצולה )ה(

לרבות  , היה מלווה בהודעה מאת הממונה על העובד המפרט את תיאור תפקידיו של העובדההודעה ת
זכויות בהמצאה ודרכי יישום ההמצאה הנראים , זהות הממציאים, הערותיו בעניין נסיבות ההמצאה

 .בעיניו
 

72.213 
 יום  14ליועץ תוך , 72.211לפי פסקה , המנהל הכללי או מנהל יחידת הסמך יעביר את ההודעה שנמסרה

 יום מיום 60ס תוך "אם ההודעה היא של עובד במערכת הביטחון וההמצאה סווגה כבלמ(מיום קבלתה 
בצירוף הערות י ו  , )או מי שהוסמך לכך על ידיו, משרד הביטחוןידי המנהל הכללי של -קבלתה על

פרטים על . ופרטים נוספים שיש בהם כדי להבהיר את הזכויות בהמצאה ואת אפשרויות ניצולה
מדיניות , הערכה כלכלית, התפקידים שמילא העובד והעבודות שביצע בתקופת המצאת ההמצאה

ידי גורמים לא ממשלתיים כחוזי מחקר -פרטים על מימון עבודת העובד על, הפיתוח של המשרד
 .וכיוצא באלה

 )137'  ס, 1967-ז ' 'ה תשכ, חוק הפטנטים(
 

72.214 
 .ידי ממציאה ליועץ- יימסר בכתב על72.211העתק ההודעה שנמסרה לפי פסקה 

 
72.215 
 . לא יחולו על עובד מערכת הביטחון72.214ות פסקה הורא

 
72.216 

, ידי שר הביטחון או מנהל יחידת סמך- או מי שמונה לכך עלמשרד הביטחוןהחליט המנהל הכללי של 
לא יעביר את , טחוניים של המדינהיערכת הביטחון קשורה לסודותיה הבכי ההמצאה שהמציא עובד מ

ידי המנהל הכללי ש ל  - שמונתה עלמשרד הביטחוןאלא יעבירה לוועדת ההמצאות של , ההודעה ליועץ
בהתאם , המצאה וכן את הפרס המגיע לממציאהוועדה תקבע את זכויות המדינה והעובד ב. המשרד

 .ועדת ההמצאות וועדת השירות, להוראות המפורטות בפרק זה בדבר היועץ
 

72.217 
ס כדין המצאת עובד המדינה כמפורט "דינה של המצאת עובד מערכת הביטחון שסווגה כבלמ

 .72.213 עד 72.211ות אבפסק
 
 
 
 
 
 
 

72.211 - 72.217
  המצאות- 72פרק 
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  איסור לגלות המצאות- 72.22
 

72.221 
ות אשהוראות פסק, לא יגלה עובד, 72.33 עד 72.31למעט האמור לעיל ובכפיפות להוראות סעיפים 

רק לא ח ר , )אלא לצורך קיום הוראות פרק זה(את המצאתו לכל אדם , יו חלות על72.214 עד 72.211
 :שאירע אחד מאלה

 ;ידי היועץ כי אין למדינה זכויות בהמצאה-נמסרה לעובד הודעה בכתב על )א(
 ;ידי המדינה-הוגשה בקשה לפטנט על )ב(
 ;ידי המדינה-ההמצאה פורסמה על )ג(
 .ר התייעצות עם היועץהתיר המנהל הכללי לעובד את הפרסום לאח )ד(

 .אין בהוראה זו להתיר פרסום האסור לפי כל דין
 

72.222 
לא יגלה עובד כל ידיעה הנוגעת להמצאה עליה נמסרה הודעה ל פ י  , 72.221בנוסף להוראות פסקה 

או לשם  ,  לצורך ביצוע הוראות פרק זהאו, פי פרק זה-אלא לאדם המוסמך לכך על, 72.211פסקה 
הגשת בקשה לפטנט על ההמצאה ולא ימסור ידיעה כאמור אלא לאדם הזקוק לידיעות אלו לצורך 

 .המטרות האמורות
 

72.223 
 :ידי המדינה אלא אם-לא תפורסם המצאה על

 או; ידי המדינה-הוגשה בקשה לפטנט עליה על )א(
 או; ת בהמצאה אך אין לה התנגדות לפרסום המוצעהודיע היועץ שיש למדינה זכויו )ב(
 .הודיע היועץ שאין למדינה זכויות בהמצאה והעובד הסכים לפרסום )ג(
 

72.224 
 ינהגו בחומר הקשור להמצאה כבחומר 72.223כל עוד לא אירע אחד המאורעות האמורים בפסקה 

 .סודי
 

72.221 - 72.224
  המצאות- 72פרק 
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  זכויות בהמצאות- 72.3
 

 72.32/  איסור העברת זכויות בהמצאה 72.31
 בקשה  72.33/ טיפול בהודעה על המצאה 

/ לפטנט בהמצאות שאינן המצאות בשירות 
/   שיעור זכויות המדינה בהמצאות עובד 72.34
  הגשת בקשות לפטנט72.35

 
  איסור העברת זכויות בהמצאה- 72.31

 
72.311 

 ולא יתחייב להעביר או 72.211ה חובת הודעה לפי פסקה שחלה עלי, לא יעביר עובד זכויות בהמצאה
 .אלא לאחר שנמסרה לו הודעה בכתב כי אין למדינה זכויות בהמצאה, להקנות זכויות כאמור

 
  טיפול בהודעה על המצאה- 72.32

 
72.321 

 לאחר שקיבל את ההודעה כאמור   יום45-היועץ יודיע למנהל הכללי או למנהל יחידת סמך לא יאוחר מ
-אם העובד הוא ממציא יחיד או משותף ואם לגופים לא, אם למדינה זכויות בהמצאה, 72.213בפסקה 

 .היועץ יחווה את דעתו בעניין הצעדים שיש לנקוט כדי להגן על ההמצאה. ממשלתיים זכויות בהמצאה
 

72.322 
 יום מקבלת ה  15 תוך 72.321ידת סמך יעבירו לעובד את ההודעה לפי פסקה מנהל כללי או מנהל יח

 .ובמקביל יודיעו לעובד אם בדעתם להגיש בקשת פטנט על ההמצאה
 

72.323 
העובד חייב , 72.322החליטו מנהל כללי או מנהל יחידת סמך להגיש בקשת פטנט כאמור בפסקה 

וכן , למלא אחר כל הוראה שתינתן לו בנוגע להגשת בקשה לפטנט על אותה המצאה ולטיפול בבקשה
 .חייב הוא לחתום על כל מסמך הדרוש למטרה זו

 
72.324 

מנהל כללי או מנהל יחידת סמך רשאים להגיש בקשה לפטנט על המצאה שנמסרה להם הודעה עליה 
ומבלי לפגוע , לאחר התייעצות עם היועץ, עוד בטרם יוחלט על בעלי הזכויות בה, 72.211לפי פסקה 

 .בזכויות הממציא או בזכויות המדינה
 

72.325 
- ו72.321ות אמנהל כללי או מנהל יחידת סמך והיועץ רשאים להאריך את המועדים הקבועים בפסק

 ובסעיף זה לא 72.213בפסקה , ל"ות הנאבתנאי שהתקופות המנויות בפסק,  לתקופה נוספת72.322
 .ובלבד שתימסר לממציא הודעה על הארכה זו,  חודשים מיום שמסר העובד את הודעתו6יעלו על 

 
72.326 

רשאי , כי אין המדינה תובעת את ההמצאה או כל זכות בה, 72.322לפי פסקה , נמסרה לעובד הודעה
 .להגיש בקשה לפטנט עליה, לבדו או עם אנשים אחרים, העובד

 
72.327 

רשאי מנהל כללי או מנהל יחידת סמך לאסור הגשת בקשה לפטנט על  , 72.326על אף האמור בפסקה 
,  ידי שר הביטחון -לאחר התייעצות עם מי שמונה על נושא זה עלו, המצאה מחוץ לישראל אם לדעתו

זכאי , משהוחלט כך, טחוניים או המסחריים של המדינהיעלולה הגשת הבקשה לפגוע בסודותיה הב
 .הממציא לפנות אל ועדת ההמצאות לקביעת זכותו לפרס
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  בקשה לפטנט בהמצאות שאינן המצאות בשירות- 72.33
 

72.331 
רשאי עובד להגיש בקשה לפטנט בישראל על המצאה שנושאה אינו , 72.11על אף האמור בסעיף 
ובלבד שיקיים , במסגרת תפקידיו או במסגרת תפקידי היחידה בה הוא מועסק, בתחומי עבודתו בשירות

 :את ההוראות הבאות
 ;את שם היחידה והמשרד בהם הוא מועסקבבקשה לפטנט יציין את התואר הרשמי של משרתו ו )א(
אלא לאחר  , אדם שלא המציא בשיתוף אתו את ההמצאה, בתור מבקש משותף, לא ישתף בבקשה )ב(

 ;72.322שנמסרה לעובד הודעה בהתאם לפסקה 
 .ל בעת הגשת הבקשה"ימסור את ההודעות לפי הפסקה הנ )ג(

בתנאי שהעובד הודיע בכתב על ההמצאה למנהל , ובד מערכת הביטחוןהוראות פסקה זו יחולו על ע 
כי ההמצאה קשורה ,  יום60הכללי של המשרד או למנהל יחידת סמך והם לא הודיעו לעובד תוך 

 .טחוניים של המדינהיבסודותיה הב
 

72.332 
יין המדינה  היא קנ, החליט היועץ או החליטה ועדת ההמצאות כי ההמצאה עליה הוגשה בקשה לפטנט

העובד יעביר את המשך . 72.325 עד 72.322ות איחולו עליה הוראות פסק, או שאין למדינה זכויות בה
. הטיפול בבקשה לפטנט לידי המנהל הכללי מהמועד בו נמסרה לו הודעה כי למדינה זכויות בהמצאה

 . מסמך הדרוש למטרה זוהעובד חייב לחתום על כל
 

72.333 
יראו את  , עד למתן החלטה סופית של היועץ או של ועדת ההמצאות בדבר זכויות המדינה בהמצאה

העובד כאילו הגיש את הבקשה בתור נאמן המדינה ותהיינה למדינה כל הזכויות שאפשר לרכוש אותן  
 .בהמצאה שהיא נשוא הבקשה

 
72.334 
יחולו על העובד ואין הוא זכאי  , 72.331להגשת הבקשה לפטנט לפי פסקה שהוציא העובד , הוצאות
זולת אם נקבע סופית כי למדינה זכויות בהמצאה והיא מעונינת להמשיך , כולן או מקצתן, להחזרתן

 יוחזר לעובד חלק מן ההוצאות שהוציא בשיעור חלקה של , נקבע כך .בטיפול באותה בקשת פטנט
 .זולת אם קבעה ועדת ההמצאות שיעור גבוה יותר, המדינה בהמצאה

 
  שיעור זכויות המדינה בהמצאות עובד- 72.34

 
72.341 

תק ב ע , חלות עליה 72.211 את מהות שיעור זכויות המדינה בהמצאה שהמציא עובד ושהוראות פסקה
 :בהתאם לעקרונות הבאים, ועדת ההמצאות

אם נשוא ההמצאה , ההמצאה תהיה בבעלותו של הממציא והמדינה לא תתבע כל זכויות בה )א(
או במסגרת תפקידיו בשירות או במסגרת היחידה בה הוא , איננו בתחום עבודתו של העובד

 ;מועסק
אולם המדינה תהיה זכאית לנצל את ההמצאה , ההמצאה תהיה בבעלותו הבלעדית של הממציא )ב(

תשלום תגמולים לעובד או לכל אדם אחר אשר לו העביר העובד את הזכויות לצרכיה ללא 
,  אם נשוא ההמצאה הוא בתחום תפקידי היחידה בה מועסק העובד, כולן או מקצתן, בהמצאה

, בתנאי שהעובד לא נעזר בהמצאתו ;אולם לא בתחומי עבודתו או במסגרת תפקידיו בשירות
המדינה או בשירותם של עובדי המדינה שנתנו שירות זה בקרנות ובידיעות של , בחומרים, בציוד

 ;אגב מילוי תפקידם
אם היה נשוא ההמצאה לחלוטין בתחום עבודתו , כל הזכויות בהמצאה תהיינה בבעלות המדינה )ג(

 ;של העובד או במסגרת תפקידיו בשירות
 :ורמים הבאיםבג, בין היתר, שיעור זכויות המדינה בהמצאה ייקבע בכל מקרה אחר בהתחשב )ד(

 ;המשרה בה הועסק העובד.  1
 ;או תפקידי היחידה בה הוא מועסק, תפקידיו, טיב הקשר בין ההמצאה ועבודת העובד.  2
בחומרים אחרים שנתנה לו המדינה או בשירותם של , מידת הסיוע שהסתייע העובד בציוד.  3

 ;עובדים אחרים אגב מילוי תפקידם
 .יזמת העובד בהמצאה.  4
מטעמים , לעיל) ד(-ו) ב( או ועדת ההמצאות רשאים לקבוע במקרים המפורטים בנסמנים היועץ

אם מהות ההמצאה או טובת המדינה , כי כל הזכויות בהמצאה תהיינה בבעלות המדינה, שיפורטו
 .יובא הדבר בחשבון בקביעת הזכות לפרס ושיעורו, ומשקבעו כך, דורשים זאת
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72.342 
 י ו ם 30תוך , 72.322י ועדת ההמצאות על כל הודעה שניתנה לו לפי פסקה עובד רשאי לערור בפנ

 .מהיום בו נמסרה לו הודעה כאמור
 

72.343 
לוועדת ההמצאות את הדיון בשאלה אם למדינה זכויות בהמצאה  , ביזמתו, היועץ רשאי להעביר

ואם האריך את המועד לפי  , לא יאוחר מהמועד האמור באותה פסקה, 72.321כאמור בפסקה , פלונית
שלפני שיעביר את הדיון לוועדת ההמצאות , ובלבד, לא יאוחר מתום המועד האמור, 72.325פסקה 

 :יחול אחד מאלה
 ;ע את שיעורןמבלי לקבו, היועץ מסר לעובד הודעה כי לדעתו יש למדינה זכויות בהמצאה )א(
 ;72.326 פי הוראות פסקה-העובד הגיש בקשה לפטנט בהסכמת היועץ או על )ב(
 ;72.323 פי הוראות פסקה-בהסכמת העובד או על, המדינה הגישה בקשה לפטנט )ג(
 . בוועדההעובד הסכים לדחיית הגשת בקשה לפטנט עד לאחר גמר הדיון )ד(
 

72.344 
יהיו בכתב ויצורפ ו  , 72.343או העברת השאלה לוועדת ההמצאות לפי פסקה , 72.342ערר לפי פסקה 

רשאי העורר לצרף לעררו הוכחות נוספות לתמיכה , בערר. להם כל המסמכים הדרושים לדיון
 .בטענותיו

 
 ת בקשות לפטנט הגש- 72.35

 
72.351 

תבקש , הוחלט כי למדינה זכויות כלשהן בהמצאה והמדינה מעונינת להשיג הגנה פטנטית עליה
 .המדינה פטנט עליה באמצעות המשרד בו מועסק העובד ובהדרכת היועץ

 
72.352 

שות הציבור המצאה שנקבע עליה רשאי מנהל כללי להחליט להעמיד לר, 72.351על אף האמור בפסקה 
ולא להגיש בקשה לפטנט עליה או לאסור את פרסומה של המצאה , סופית שלמדינה זכויות בה כאמור

זכאי הממציא לפנות אל ועדת ההמצאות , משהחליט כך. שנקבע סופית שלמדינה זכויות בה כאמור
מנהל הכללי תהיה בהתאם החלטת ה. כאילו הוגשה בקשה לפטנט על המצאתו, לקביעת זכותו לפרס

 .להנחיות הממשלה בעניין זה
 

72.353 
או החליט להגיש בקשות  , החליט מנהל כללי שלא לבקש פטנט על ההמצאה מחוץ למדינת ישראל

 חודשים מיום הגשת  10יודיע על כך לממציא לא יאוחר מתום , כאמור במספר ארצות חוץ בלבד
 .הבקשה לפטנט על ההמצאה בישראל

לבקש פטנט  , על חשבונו ומבלי שהמדינה תישא בכל אחריות בקשר לכך, רשאי הממציא,  כךמשהודיע
 .על המצאתו בארצות שהוחלט שלא להגיש בהן בקשה לפטנט

 
72.354 

לאסור , פי הפסקה האמורה-רשאי מנהל כללי בעת מתן הודעה על, 72.353על אף האמור בפסקה 
טחוניים יאם לדעתו עלול הדבר לפגוע בסודותיה הב, טנט על המצאה בכל ארץ שהיאהגשת בקשות לפ

 .או בעניינים מדיניים או מסחריים של המדינה
 

72.355 
יודיע על כך לעוב ד  , החליט מנהל כללי לא לחדש תוקף פטנט שבבעלות המדינה מסיבה כלשהי

הפטנט יעבור לבעלותו לאחר תשלום , נולחדש את תוקף הפטנט על חשבו, כממציא, והעובד יהיה זכאי
אלא אם יודיע המנהל הכללי שחידוש הפטנט בידי העובד יפגע בעניינים המסחריים של , האגרה
 .המדינה
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  פרסים לממציאים- 72.4
 

 צורת הפרס 72.42/  פנייה לקביעת פרס 72.41
 72.44/  עיון מחדש וערר 72.43/ ושיעוריו 

 ניהול זכויות המדינה  72.45/ חות לממציא ''דו
  עובדי שירותי הביטחון72.46/ 

 
  פנייה לקביעת פרס- 72.41

 
72.411 

פרס , ממציא או מנהל כללי רשאים לפנות אל ועדת ההמצאות בבקשה לקבוע האם להעניק לממציא
 :בעד המצאתו אם התקיים אחד מהתנאים הבאים

 ;ניתן פטנט )א(
 26לפי סעיף ,  כאשר היא עומדת לפני קיבולנסתיימה הבחינה המהותית של הבקשה לפטנט )ב(

 ;1967-ז"תשכה, חוק הפטנטיםל
  ;72.352 או 72.327ות אכאמור בפסק, הוחלט שלא לבקש פטנט )ג(
 .ההמצאה זכתה להצלחה מסחרית בהיקף ניכר )ד(
 

72.412 
לאחר שתקבל את כל הפרטים הדרושים לה לעניין , 72.411לפי פסקה , ועדת ההמצאות תחליט בפנייה

מאת הממציא ומאת כל , מאת המשרד בו מועסק הממציא בעת שהמציא את ההמצאה, מאת היועץ
 .לה בענייןיחידה אחרת שטיפ

 
72.413 

מוסמכת ועדת ההמצאות לדרוש כל חומר הנחוץ ל ה  , 72.412לשם מתן החלטה בעניין האמור בפסקה 
את נציג המנהל , לשמוע את הממציא, מאת כל יחידה ממשלתית ומאת הממציא, לעניין אותה פסקה

 .לפני שתחליט בפניהאת היועץ ואנשים אחרים הנוגעים בעניין , הכללי
 

  צורת הפרס ושיעוריו- 72.42
 

72.421 
 :מהדרכים הבאותר ידי ועדת ההמצאות באחת או יות-הפרס לממציא ייקבע על

 ;מענק חד פעמי )א(
 ;מענק לתשלום בשיעורים )ב(
 .מענק בצורת שיתוף בהכנסות המדינה מדמי הניצול המסחרי של ההמצאה  )ג(

ידי המשרד בו מועסק  - יעלה על גובה הפרס שהומלץ עלידי ועדת ההמצאות לא-הפרס הנקבע על
 .הממציא

 )20/סב(
 

72.422 
תקבע ועדת ההמצאות את דרך חלוקת  , ידי מספר ממציאים עובדים-הומצאה המצאה במשותף על

 .עליה הסכימו כולם לדרך חלוקתו ביניהם, הפרס ביניהם אלא אם הגישו הממציאים הצעה בכתב
 

72.423 
את הגורמים  , ט על צורת הפרס ועל שיעורו תביא ועדת ההמצאות בחשבון בין היתרבבואה להחלי

 :הבאים
 ;קרבת ההמצאה לתפקידיו של הממציא ולתחום פעולת היחידה בה הוא מועסק )א(
 ;אחריות ו וקשרי ו עם הי חידה,  )ארעי, פי חוזה מיוחד-על,  זמני, קבוע(מעמדו של העובד  )ב(
 ;הביא להמצאהמידת השתתפות הממציא במאמץ משותף ש )ג(
הקניי ת ידיעות  ופתיחת מקורות   , ה שתלמות,  הד רכה: כ גון ,  ידי המדינה-מידת העזרה  שנ יתנה לעובד על  )ד(

לה חליף דעות עם מומחים , עקב עבודתו, עזרת עובדים אחרים וכן האפשרויות   שהיו לעובד, מידע
 ;בתחום בו הומצאה ההמצאה

 ;ההשקעות הדרו שות לפיתוח הה מצאה ולשימושה המסחרי )ה(
 ;סיונו   של הממציא בתקופה שקדמה לכניסתו למשרתו יהמידה בה הייתה ההמצאה פרי עבודתו ונ )ו(
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או   מיועדת ,  עד כמה  שהי א מנוצלת, התועלת שבהמצאה והחיסכון  הנובע או  הצפוי מהשימוש בה  )ז(
 ; בין אם ה ניצול הו א מסחרי ובין אם לאו, ידי המדינה-על, לניצול

בין  בארץ ובין  , ומים שמחוץ לתחום פעולות היחידה או המשרדהיקף האפשרויות לניצול ההמצאה בתח )ח(
 ;אם נ ו עדה ההמצאה בעיקר לניצול כז ה, לאלת ר  או בעתיד, לארץ-בחוץ

 .שיעור זכ ויות ה מדינה והעובד בהמצאה )ט(
 

72.424 
הוועדה רשאית לקבוע שלממציא לא מגיע פרס ב עד . האמור בפרק זה אינו מחייב מתן פרס לממציא

 .המצאתו
 

  עיון מחדש וערר- 72.43
 

72.431 
השתנו ה גו רמים שהובאו בפני ו עדת ההמצאות בעת דיוניה על צורת הפרס ועל  ,  התברר כי בשל  שינוי הנסיבות

תדון ועד ת , ביקש כך העובד. רשאי  הממציא לבקש כי ועדת ההמצאות תשוב ות דון בעניין מחדש,  שיעורו
אולם  אין  היא רשאית  להקטין את סכום  הפ רס  , תה או לש נות הההמצאות בעניין והיא  רשאית   לקיים את החלט

 .שנקבע
 

72.432 
 .לפני תום שנה אחת מעת ההחלטה האחרונה של הוועדה בעניין, 72.431לא תוגש בקשה לפי פסקה 

 
72.433 

 פסקה מבוטלת 
 )23/סח (
 

72.434 
לעובד לא תהיינה זכויו ת   .תהיה החלטתה של ועדת ההמצאות סופית, למעט האמור לעיל בסעיף זה
 .זולת הזכויות שנקבעו, שלומים כל שהם בעד המצאתותאחרות בהמצאתו או תביעה ל

 
72.435 

ההחלטה בדבר צורת הפר ס  . ההמצאות תינתן בכתב ויפורטו בה נימוקי ההחלטהכל החלטה של ועדת
 .ושיעורו תישלח לעובד בדואר רשום

 
72.436 

 .ידי תקציב המשרד בו מועסק הממציא-הוצאות הפרס יכוסו על
 

 חות לממציא'' דו- 72.44
 

72.441 
לרבות , בון על הטיפול בהמצאהדין וחש, מנהל כללי ימסור ליועץ ולממציא לפחות פעם אחת בשנה

 .פעולות שנעשו לפיתוח ההמצאה או לניצולה המסחרי
 

  ניהול זכויות המדינה- 72.45
 

72.451 
 : היועץ ינהל ריש ום של כל  פעולה בעניין זכויות   המדינה בהמצאות שיכלול 

 ; הודעות על המצאות ושלבי הטי פול בהן )א(
 ; ווע דת ההמצאות,  מנהל כללי, החלטות היועץ )ב(
 ; לארץ-קשות שהוגש ו  לפטנטים שניתנו בארץ  ובחוץב )ג(
 ;72.441חות על טיפו ל בהמצאות לפי פסקה "דו )ד(
 .וחוזים  בנוגע  לזכויות  המדינ ה בהמצאות עובדי המדינה, רשיונ ו ת, העברת זכויות ב המצאות )ה(
 

72.452 
 .72.451ה מנהל כללי של כל משרד ידווח ליועץ על כל פעולה המנויה בפסק

 

  עובדי שירותי הביטחון- 72.46
 

72.461 
,  המחויבים מאופי העבודה ושיקולי הביטחוןבשינויים,  פרק משנה זה יחולו בשירותי הביטחוןהוראות

   )5/עא(. בתיאום עם נציבות שירות המדינה, הביטחוןבהתאם לנהלים החלים בשירותי 

72.423 - 72.461
  המצאות- 72פרק 

___________________________________________________________________________

18.10.2010 https://www.prisha.co.il/



  זכויות מטפחים- 73 פרק
 זה מובאות הוראות בדבר זכויות  בפרק

 .רישומן ומתן פרס למטפחים, מטפחים

  הוראות כלליות- 73.1
 

 ועדת מטפחים  73.11/  הגדרות ותחולה 73.10
 הגבלות 73.13/ הודעה על טיפוח זן  73.12/ 

 ההחלטה  73.14/ בדבר רישום זכות מטפחים 
 תמורה לעובד שטיפח 73.15/ בדבר רישום זן 

/  נוהל דיוני הוועדה ורישום זן 73.16/ זן 
 73.19/  דיון חוזר 73.18/  חובת סודיות 73.17
 ערר

 
  הגדרות ותחולה- 73.10

 
73.101 

יפורשו בפרק זה  ) "החוק" -להלן  (1973-ג"תשלה, חוק זכות מטפחיםהמונחים המופיעים ב
 .כמשמעותם בחוק

 .משרד החקלאות פירושו המדען הראשי של - "עובד ציבורי"
 ) 626' מ ע, ח ''ת של , 2395, פ''י(
 )29/נ(
 

73.102 
כמו כן ; פי כתב מינוי-הוראות פרק זה יחולו על כל סוגי העובדים בשירות לרבות עובדים שלא על

 .חוקל) א (103יחולו ההוראות על מטפחים כאמור בסעיף 
 

73.103 
או תוך שנה מיום שהפסיק להיות עובד , ידי עובד בתקופת שירותו כעובד המדינה-זן שטופח על

 .חזקה שטופח עקב שירותו, המדינה
נה  לרבות תקופת חופשה ללא משכורת וכן כל הפסקת עבודה אחרת שאי- בפרק זה "תקופת שירות"

 .עבודהמנתקת יחסי 
 

  ועדת מטפחים- 73.11
 

73.111 
לוועדה הסמכות להחליט בדבר התמורה ושיעורה שינתנו לעובד . שר החקלאות ימנה ועדת מטפחים

 .שטיפח זן אשר זכות מטפחים בו נרשמה על שם המדינה
 )29/נ(
 

73.112 
 :ועדת המטפחים תהיה מורכבת משישה חברים

 ;ר קבוע של הוועדה" יהיה יומשרד החקלאותהמדען הראשי של 
 .ר הוועדה" קבוע ליוממלא מקוםעובד של משרד החקלאות יהיה 

 :גשו לשר החקלאותהוועדה יתמנו מתוך ארבע רשימות שיו יתר ארבעת חברי
 ;ידי המוסדות להשכלה גבוהה-רשימה שתוגש על )א(
 ;ידי ארגוני החקלאים-רשימה שתוגש על )ב(
 ;ידי נציבות שירות המדינה-רשימה שתוגש על )ג(
 . ממשלתיים-ידי מכוני מחקר חקלאיים -רשימה שתוגש על )ד(

 )29/נ(
 

73.113 
 49האמור בפרק זה ייראה כהסכם עם כל עובד לעניין ההכרעה בסכסוך על טיפוח זן לעניין סעיף 

 .חוקל
 )29/נ(
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  הודעה על טיפוח זן- 73.12

 
73.121 

 .סמוך ככל האפשר לאחר שסיים את טיפוח הזן, עובד חייב להודיע על כל זן שטיפח
 

73.122 
 .משרד החקלאותתימסר בכתב לממונה על העובד ולמדען הראשי של , ההודעה על טיפוח זן כאמור

 
73.123 

פרטים על , את תיאור תפקידו בשירות המדינה, בהודעה יתאר העובד את הזן שטיפח לכל פרטיו
כן  ; פרטים על אפשרות ניצול הזן, שמות עובדים שהיו שותפים בטיפוח הזן, הנסיבות בהן טופח הזן

שה חודשים יודיע אם בכוונתו להיות בעל זכות מטפחים בזן בהיעדר תשובה נוגדת של המדינה תוך שי
 .מיום מתן ההודעה

 
73.124 

אפשרויות ניצול הזן שטופח   , 73.123 עד 73.121ות אלאחר הגשת ההודעה כאמור בפסק, נודעו לעובד
 .משרד החקלאותחייב העובד להודיע על כך בכתב לממונה עליו ולמדען הראשי של , על ידו

 
  הגבלות בדבר רישום זכות מטפחים- 73.13

 
73.131 

לא יגיש עובד בקשה לרישום זכות מטפחים או בקשה להגנה אחרת על זן שטיפח ולא יעביר עובד 
 ,ולא יתחייב להעביר או להקנות זכויות כאמור, זכויות בזן שטיפח שחלה עליו חובת הודעת כאמור

 :אלא באחת מאלה
 ;משרד החקלאותקיבל על כך היתר בכתב מראש מאת המדען הראשי של  )א(
לא נקבע כי הזכויות בזן הן  , 73.121לפי פסקה , תוך שישה חודשים מיום שהודיע על טיפוח הזן )ב(

 ;של המדינה
  .73.146ות פסקה חלו הורא )ג(
 

73.132 
, ידי כל אדם לפני שנקבעו זכויות המדינה או העובד בזן-הוגשה בקשה לרישום זכות מטפחים בזן על

 23 סעיף  ורשאי העובד להגיש התנגדות לרישום לפי הוראותמשרד החקלאותרשאי המדען הראשי של 
 .חוקל
 

73.133 
ינהגו בחומר הקשור בזן שטופח כבחומ ר   , 73.131כל עוד לא אירע אחד המאורעות המנויים בפסקה 

 .שמור
 

73.134 
אחת לשנה , ימסור לעובד שטיפח זן, או מי שהוסמך לכך על ידיו, משרד החקלאותהמדען הראשי של 

 .ח על פעולות שנעשו בזן לרבות ניצולו"דו
 

  ההחלטה בדבר רישום זן- 73.14
 

73.141 
לפי  , ידי העובד- מטפחים את ההודעה שהוגשה על יביא בפני ועדתמשרד החקלאותהמדען הראשי של 

 .לקבלת החלטתה, 73.121פסקה 
 

73.142 
 :  ישקלו השיקולים הבאים73.111בהכרעה לפי הסמכויות שהוענקו לוועדת המטפחים לפי פסקה 

 ;העבודה בה מועסק העובד )א(
 ; עבודתו או תפקידו ביחידה בה הוא מועסקהקשר בין טיפוח הזן לבין )ב(
במשאבים ובידע של המדינה או בסיוע של , בחומרים, מידת הסיוע שנסתייע העובד בציוד )ג(

 ;עובדים אחרים משירות המדינה אגב מילוי תפקידם בשירות
ידי המטפח וחוות דעת מנהל היחידה בה מועסק -חשיבות הזן וייחודו כפי שיוצג בכתב על )ד(

 .העובד
 )29/נ(
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73.143 
 :רואים זן כאילו טופח בתחום עבודתו או עקב עבודתו של העובד בשירות , 73.142לעניין פסקה 

ארגון או תיאום  , לרבות ניהול, במחקר או בפיתוח, אם הוטל על העובד לעסוק בטיפוח זנים )א(
 ;מחקר בתמיכה כספית של המדינה

במשכורת או ללא משכורת גם אם לא טופח הזן , אם טופח הזן עקב השתלמות של העובד )ב(
 ;במסגרת תפקידיו הרגילים של העובד

 .אם טופח הזן במסגרת תפקידי היחידה בה מועסק העובד )ג(
 

73.144 
 . האם מכירה המדינה בעובד כמטפח יחיד או משותףועדת המטפחים תשקול ותחליט

 )29/נ(
 

73.145 
או , זן שהוחלט לא להגיש בקשה לרישום זכות בו, לגבי זן שהמדינה החליטה להעמידו לרשות הציבור

זכאי העובד שטיפח זן לפנות אל הוועדה לקביעת זכותו , ן האמורלאסור על פרסום פרטים הנוגעים לז
 .  ויראו את הזן כאילו הוגשה לגביו בקשה לרישום73.15 כאמור בסעיף

 )29/נ(
 

73.146 
לארץ או לבקש הגנה  -ידת סמך רשאי להחליט שלא לבקש הגנה על הזן בחוץמנהל כללי או מנהל יח

 חודשים  12במקרה כזה תימסר הודעה על כך לעובד לא יאוחר מתום ; על הזן במספר ארצות חוץ בלבד
 .73.131פי פסקה -מיום קבלת הודעת העובד על

על חשבונו הגנה או זכות בזן בארצות בהן לא הגי ש ה משהודע לעובד כאמור לעיל רשאי העובד לבקש 
 .המדינה בקשה להגנה

 )29/נ(
 
 

73.147 
על אף האמור לעיל רשאי המנהל הכללי או מנהל יחידת סמך לאסור על עובד להגיש בקשה להגנה על  

, משהוחלט כך. רץ אם לדעתו עלולה הבקשה לפגוע בסודותיה המסחריים של המדינהלא-הזן בחוץ
 .זכאי העובד לפנות לוועדה לקביעת זכותו לתמורה כאילו הוגשה בקשה להגנה על הזן

 )29/נ(
 

  זן תמורה לעובד שטיפח- 73.15
 

73.151 
 רשאים לפנות אל ועדת המטפחים משרד החקלאותעובד שטיפח זן או המדען הראשי של  )א(

בבקשה לקבוע אם מגיעה לעובד תמורה בשל טיפוח הזן ואת שיעורה וזאת לאחר שפורסמ ה  
 ;73.147 - ו73.145ות אקבכפוף לאמור בפס, ברשומות הבקשה לרישום זכות מטפחים בזן

ועדת המטפחים תדון בפנייה לאחר שיומצאו לה כל הפרטים לפי דרישתה והיא מוסמכת לדרו ש   )ב(
 .כל החומר הנראה לה כדרוש לצורך דיון באותה פנייה

 )29/נ(
 

73.152 
 .עובד שטיפח זן יופיע בפני ועדת המטפחים וישמיע את טענותיו

 
73.153 

 :ועדת המטפחים רשאית לקבוע את התמורה לעובד כדלקמן
 ;פעמי-מענק חד )א(
 ;מענק בתשלומים לשיעורים )ב(
 .ידי שיתוף בהכנסות מדמי ניצול הזן-מענק על )ג(

ידי המשרד בו מועסק -ידי ועדת המטפחים לא יעלה על גובה המענק שהומלץ על-להמענק הנקבע ע
 .הממציא

 )21/סג(
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73.154 
 :בין היתר את השיקולים הבאים, בהכרעתה תשקול ועדת המטפחים

 ;התפקיד בו מועסק או הועסק העובד )א(
 ;הקשר בין טיפוח הזן לעבודת העובד )ב(
 ;יוזמת העובד בטיפוח הזן )ג(
במשאבים ובידע של המדינה או בסיוע של , בחומרים,  שנסתייע העובד בציודמידת הסיוע )ד(

 ;עובדים אחרים בשירות המדינה אגב מילוי תפקידם בשירות
ידי המועצה לזכויות מטפחים או האם -החלטתה של הוועדה תתייחס לכך האם הזן הוכר כזן על )ה(

רשימת זנים מורשים  (תקנות הזרעיםידי הוועדה שהוקמה מכוח -אושר הזן כזן מוכר למכירה על
 ; והמחליטה לגבי כך1980 -ם "התש, )למכירה

 .חשיבות הזן והיקף השימוש בו )ו(
 )29/נ(

 
73.155 

תקבע ועדת המטפחים את חלוקת התמורה ביניהם לפי שיקול  , ידי מספר עובדים-ופח זן במשותף עלט
 .אלא אם הגישו לוועדה הסכם שנעשה ביניהם בכתב בדבר אופן חלוקת התמורה, דעתה

 
73.156 

 :ו של העובד בשירות רואים זן כאילו טופח בתחום עבודתו או עקב עבודת73.154לעניין פסקה 
ארגון או תיאום  , לרבות ניהול, במחקר או בפיתוח, אם הוטל על העובד לעסוק בטיפוח זנים )א(

 ;מחקר בתמורה כספית של המדינה
גם אם לא טופח הז ן  , במשכורת או ללא משכורת, אם טופח הזן עקב השתלמות של העובד )ב(

 ;במסגרת תפקידיו הרגילים של העובד
 . הזן במסגרת תפקידי היחידה בה מועסק העובדאם טופח )ג(
 

  נוהל דיוני הוועדה ורישום זן- 73.16
 

73.161 
ר הוועדה דעה "במקרה של דעות שקולות תהיה ליו; החלטות ועדת מטפחים תתקבלנה ברוב דעות

 .נוספת ומכרעת
 

73.162 
שה חודשים מיום קבלת ועדת מטפחים תדון ותודיע את החלטותיה המנומקות בכתב תוך שלו )א(

 ;הפניות
 ;משרד החקלאותהעתקים מהחלטותיה תעביר הוועדה לעובד ולמדען הראשי של  )ב(
 .ההחלטה תישלח לעובד בדואר רשום )ג(
 

73.163 
המדען הראשי יגיש אותה , החליטה הוועדה כי המדינה תגיש בקשה לרישום זכות מטפחים בזן )א(

 ;ישא בהוצאות הרישוםי ואוצר המדינה משרד החקלאותשל 
 .ישא הוא בהוצאותי, הוחלט כי העובד יגיש בקשה כאמור )ב(
 

73.164 
חייב עובד שטיפח זן לעשות כל  , החליטה הוועדה כי המדינה תגיש בקשה לרישום זכות מטפחים בזן

או הממונה לשם הבטחת ההגנה על הזן ולחתום על , משרד החקלאותקש ממנו המדען הראשי של שיב
 .כל מסמך שיידרש לשם כך

 )53' ס, ל"החוק הנ(
 

  חובת סודיות- 73.17
 

73.171 
 :לא יגלה עובד ולא יפרסם כל פרט על זן שטיפח בתקופת שירותו אלא באחד המקרים הבאים

 ;חוק ל54הוגשה בקשה לרישום זכות מטפחים בזן לפי סעיף  )א(
 ;לא להגיש בקשה לרישום זכות מטפחים בזןנקבע כי למדינה זכויות בזן אך הוחלט ש )ב(
הוחלט כי אין למדינה עניין ברישום  , 73.131בתום שישה חודשים מיום ההודעה לפי פסקה  )ג(

 ;זכויות מטפחים בזן
 .קלאותמשרד החניתנה הסכמה מראש בכתב מאת המדען הראשי של  )ד(
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73.172 

רשאי עובד לגלות פרטים על זן לכל אדם המוסמך לכך לשם ביצוע הוראות פר ק , למרות האמור לעיל
לא ימסור עובד פרטים כאמור אלא לאדם הזקוק  .או לשם הגשת בקשה לרישום זכות מטפחים בזן, זה

 .לידיעות אלו לצורך ביצוע תפקידיו ובמידה והוא זקוק להן בלבד
 

  דיון חוזר- 73.18
 

73.181 
אם נשתנו , ועדת מטפחים מוסמכת לחזור ולדון בדבר התמורה הניתנת לעובד שטיפח זן ושיעוריה

ידי -ידי העובד או על-הנסיבות שהיו קיימות בעת קבלת ההחלטה הקודמת ואם נתבקשה לכך על
 73.191ות אעל בקשה לדיון חוזר יחולו הכללים הנוגעים בפסק .משרד החקלאותהמדען הראשי של 

 .73.194עד 
 

73.182 
 .בקשה לדיון חוזר תוגש רק לאחר תום שנה אחת מיום מתן ההחלטה הקודמת של ועדת מטפחים בנדון

 
73.183 

כת לקיים או לשנות את החלטתה הקודמת בדבר מתן תמורה ועדת מטפחים בשבתה בדיון חוזר מוסמ
 .בתנאי שלא תחייב עובד להחזיר כספים ששולמו לו על סמך ההחלטה הקודמת

 
  ערר- 73.19

 
73.191 

הרואה עצמו נפגע מהחלטת ועדת מטפחים לרבות החלטה בדיון חוזר רשאי לערור על ההחלטה בפני 
 )."הוועדה" -להלן (חוקל) א (18הוועדה שמונתה לפי סעיף 

 
73.192 
 . יום מיום שנמסרה לעובד החלטה כאמור30בצירוף מסמכים הנוגעים לעניין יוגש בכתב תוך , הערר

 
73.193 

 או מי שהוסמך על ידיו יופיעו בפני הוועדה וישמיעו את משרד החקלאותהעובד והמדען הראשי של 
 .טענותיהם

 
73.194 

 .החלטת הוועדה תינתן בכתב לא יאוחר מחודשיים מיום הגשת הערר
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  הנעת עובדים- 74 פרק
 זה מובאות הוראות בנושא תהליך בחירת  בפרק
קרן , צוותים בעלי הישגים מיוחדים/עובדים
 .ל כללי והוקרה לעובד ותיקמנה

 צוותים בעלי הישגים מיוחדים בשירות המדינה/ עובדים- 74.1
 

 תכניות לבחירת 74.12/  כללי 74.11
 74.13/ צוותים בעלי הישגים מיוחדים /עובדים

/  טקסים מרכזיים לבעלי הישגים מיוחדים 
 פרסום תהליך הבחירה ושמות  74.14

/   מיוחדים צוות עובדים בעלי הישגים/העובדים
 מ'' קיצור פז74.16/  לוח זמנים 74.15

 
  כללי- 74.11

 
74.111 

, בחירה שנתי צוותים בעלי הישגים מיוחדים בשירות המדינה הוא תהליך/תהליך בחירת עובדים )א(
ולהני ע  , צוותים/אשר נועד לבטא את ההוקרה ואת ההערכה של שירות המדינה לעובדים

 ;למצוינות בשירות
 ולקידו ם  צוותים בשירות המדינה תתרום להעלאת פריון העבודה/העובדיםהעלאת הישגי  )ב(

 ;האיכות והמצוינות
 :פרסיםתוכניות צוותים בעלי הישגים מיוחדים תתקיים במספר /בחירת עובדים )ג(

 "המשרד"פרס  ∗
 "קרן המנהל הכללי"פרס מ ∗
 "הצוותים המצטיינים/העובדים"פרס  ∗
 "יםול מעצוותים/יםעובד"פרס נציב שירות המדינה ל ∗
 "מנהל מצטיין בדרג התיכון"פרס  ∗
 "מנהלים מעולים בדרג התיכון" לפרס נציב שירות המדינה ∗
 "מצטיין בתחום מקצועי בדרג התיכון"פרס  ∗
   "מעולים בתחום המקצועי בדרג התיכון" לפרס נציב שירות המדינה ∗
 "המצוינות בניהול בדרג הבכיר"פרס  ∗
 "יקיר שירות המדינה"אות  ∗

בשינויים המחויבים מאופי העבודה ושיקולי , ה זה יחולו בשירותי הביטחוןהוראות פרק משנ )ד(
 .   בתיאום עם נציבות שירות המדינה, בהתאם לנהלים החלים בשירותי הביטחון, הביטחון

 )5/אע(
 

74.112 
 השתתפות בתהליכי הבחירה

 : כדלקמן,תרושכמ עובד בשירות המדינה שאינו בהשעיה או בחופשה ללא ,זכאי להשתתף )א(
 ;המועסק בשירות המדינה שלוש שנים קלנדריות ומעלה לפני שנת הבחירהעובד  .1
כאשר , המועסק בשירות המדינה שנה קלנדרית אחת ומעלה לפני שנת הבחירהעובד  .2

 ;דותו מוגשת במסגרת צוותמועמ
  )) 1.1.2011(א  "ה בטבת הת שע" לעיל מיום כ2- ו1תחולת נסמנים (
 )24/שע(

ו קיבל  פרס אישי א ו  עובד הנמנה על צוות  בטרם מלאו שלוש שנים קלנדריות למועד שב .3
 ).ג(74.111מאחד מהפרסים הנמנים בפסקה , צוותי

שלפני שנ ת   האחרונות  השנים הקלנדריותשחמ עובדים שהורשעו ב:אינם זכאים להשתתף )ב(
חוק   ל31או שקיבלו התראה או נזיפה לפי סעיף , בעבירות משמעת או בעבירות פליליותהבחירה 

 ;1963-ג"התשכ, )משמעת(שירות המדינה 
 )9/עא(
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אינו זכאי להשתתף בכל אחד מתהליכי הבחירה עובד אשר קיבל במהלך שלוש השנים  )ג(
זאת למעט האמור בפסקה  , )ג(74.111הקלנדריות האחרונות פרס מאחד הפרסים הנמנים בפסקה 

 ;3)א(74.112
 )28/שע(

למעט בתהליך הבחירה לקבלת (זכאי להשתתף ולהיבחר בתהליכי הבחירה השונים צוות עובדים  )ד(
,     מעולה בתחום המקצועי בדרג התיכון/פרס מצטיין, מעולה בדרג התיכון/פרס מנהל מצטיין

 ;"יקיר שירות המדינה"ואות "  בדרג הבכירהמצוינות בניהול"ולפרס 
הוק משותפת ומוגדרת -קבוצת עובדים אשר מופקדת על ביצוע משימת אד: צוות עובדים הינו )ה(

 משימה זו אינה מהווה חלק   .המקיימת באופן מובנה קשרי גומלין מקצועיים ישירים, מראש
  .מהעבודה השגרתית השוטפת של הקבוצה

זמנית בין כל חברי הקבוצה ולאורך כל תקופת מילוי -להתקיים  בוקשרי גומלין אלה צריכים 
 .המשימה
ד בקריטריונים שנקבעו לגבי עובד בודד בתכניות  ועמלאחד מחברי הצוות על כל  , כמו כן

  ;יחודיות השונותיה
ממונה ישיר רשאי להמליץ על מועמדות של עובד לקבלת פרס בצירוף חוות דעת הממונה  )ו(

 ;בצירוף תיאור התפקיד של המשרה,  י טופס המדף המתאיםגב-זאת על, העקיף
עליונה תסתייע בגיליון ההערכה והמשוב השנתי העדכני כאחד /משרדית/ועדה יחידתית )ז(

כמו כן תביא בשיקוליה ממצאי  ביקורת , מאמצעי העזר המרכזיים בעת קבלת החלטותיה
אשר פורסמו במהלך השנתיים , וביקורת פתע בתחום השירות לציבור, ביקורת פנימית, המדינה

 .לצוות באופן ישיר או עקיף/האחרונות ונוגעים לעובד
 

74.113 
 משרדית/היחידתית הוועדה

ידו במשרד או ביחידת - או מי שהו סמך עלהכלליידי המנהל -משרדית תמונה על/ היחידתיתהוועדה )א(
  :בהרכב  הבא,   המשרדגמלאימבין עובדי המשרד הקבועים וכן , הסמך

  ; ר"  יו-ג ההנהל ה  נצי* 
  ;  חבר-) רצ וי שיהיה בקיא בנושא הנעת עו בדים(עובד בכיר *
  ;  חבר-ממונה משרדי על ניה ול איכות  /רכז  ניהול  איכות יחידתי* 
 ;  חבר-  )ש ל המשרדבכיר לשעבר   עובד (גמלאי* 

  )3/סח    (
  ;  חבר-ציג ועד העו בדים נ* 
 .  מרכז  הוועדה-מרכז תהליך   בחירת העובדים בעלי ההישגים המיוחדים במשרד או  ביחידה  *

ה מקצועיים  או ד רגה  מקבילה בדירוגים ,  ומעלה בדירוג המינהלי 19 הו ועדה ימונה עובד שדר גתו מרכזכ )ב(
  ;דה יכול ל שמש גם כחבר  בוועדה מרכז הו וע.המקבילים
 ; בתנאי שייש מרו יחסי הכוחות המקוריים,  גדול  ני תן להגדיל  את מ ספר חברי הוועדהבמשרד

,   בוו עדהמחברותויתפטר , לקבלת אחד מהפרסיםידי הממונה עליו - עלמלץ בוועדת בחירה אשר ה וחבר )ג(
הכ ל באותה    , לו ועדה במקומואחר ז ימונ ה  מרכ, אם כיהן  כמרכז   הוועדה.   עוד בטרם מועד  תחילת דיוניה

  .שנה בלבד
עו ד   ,  חבר ועדה אשר  המליץ על מועמד כממונה ישיר או  עקיף יתפטר מתפקידו בוועדה באותה  שנה

ים /האחראי יכול  לשמש כראש  הוועדה גם בש נה שהמליץ על עובד.  בטרם מועד תחילת עבודתו
  .תםכממונה ישיר א ך עליו לצאת מהישיבה בעת הדיון במועמדו

ימשיך לנהל את הישיבה מבלי שיצטרך לצאת בעת , ים כממונה עקיף/היה והאחראי המליץ על עובד
  .הדיון במועמדותם

 ; בחירה חייבת להיכלל לפחות אישה אחתבוועדת
  הוועדהאם ציינה . אם קיימת כזו במשרד,  המלצת הוועדה היחידתיתאת משרדית תכלול בשיקוליה ועדה )ד(

 ;  כןתולעשלא תוכל  הוו עדה המשרדית  , לקבלת הפרסעו בד בחירתו של המליצה על היחידתית כי אינה מ
 כי העובד   וסבורה  ,לקבלת פרס מסוים עוב דים שלמשרדית אשר ד נה במועמדותם / בחירה יחידתיתועדת )ה(

ה וועדה  . א חר באותה  שנ ה  פרס ל א תוכל  להחלי ט על העברתו   לתכנית ,  מתאיםנ מצאהמומלץ לא   
אם  לא  נמצאו מתאימים ,  לקבלת פרס מסוג כלשה ו א  לב חור כלל  בעובדים לרשאיתהמשרדית אף  

 ;לקבלתו
 ; עובדיםשל ו שים עד שיכלול המשרד ית רשאית לבחו ר בצוות מצטיין הוועדה )ו(
 ; תקצוב ההוצאה בתקנה מיוחדתלאחר רשאי לה עניק את הפרסים האמורים לעי ל יחידת סמך/ משרדכל )ז(
 בנציבות שירות המדינה עותק מהמסמכים  אגף איכות ומצוינותיחידת הסמך יעביר ל/המשרד )ח(

 בדרג התיכון , מצטיינים בתחום המקצועי, הקשורים בבחירת מנהלים מצטיינים בדרג התיכון
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. 74.151שלחו במועדים המצוינים בפסקה המודפסים יי המסמכים. צוותים מצטיינים/ועובדים
 :המסמכים יכללו

  ;המשרדית מפרוטוקול ועדת הבחירה  עותק .1
ידי - עדיפות של בחירתם עלסדרהצוותים המצטיינים שנבחרו לפי / העובדיםרשימת .2

תכלול את הפרטים  , המשרדיתלא יאוחר מחודש אחד לאחר החלטת הוועדה , הוועדה
 :איםהב
חבר /תקציר קורות חיים מודפסים של העובד, גיליון הערכה ומשוב שנתי עדכני ∗

וכן מאפייניו  , על הצטיינותו  פרטים  ,העובדמשרת  תפקיד של וכן תיאור, הצוות
  ; עותקיםכל זאת בשישה ,  הקשורים בהצטיינותוהאישיותיים

 - עלמיםחתו, ר בכתב יד ברוים או ממולאהמדף המתאימים כשהם מודפסים יופסט ∗
 ;ם בשישה עותקיםמימצולונוגעים בדבר  כל הידי

  ).לרבות חבר בצוות( עובדשתי תמונות דרכון של כל  ∗
 בתיקו האישי של העובד במשרד ובאמצעות יתויק "מצטיין" מההודעה בדבר בחירת עותק .3

  .המדינההמשרד בתיקו האישי בנציבות שירות 
צעות המחשב למאגר המידע שבנציבות שירות  משאבי אנוש בכל משרד תדווח באמיחידת

  .ומועדה, במשרד "מצטיין" כל בחירה של עלהמדינה 
 .לרבות ספרת הביקורת,  שלומצטיין יש לציין את תעודת הזהותל מסמך הנוגע בכל

" מעריב"ו"  אחרונותידיעות "העיתונים הממשלה נוטלים חלק במבצעים שבחסות משרדי )ט(
 בנציבות אגף לאיכות ומצוינות בעלי ההישגים המיוחדים ביםהעובד המטה לבחירת באמצעות

  ;המדינהשירות 
,  במטות העיתוניםהשירותייצג את ,  בשירות המדינה או נציגו ומצוינותאגף לאיכות המנהל

 ;העיתוניםלרבות בשלבי התכנון והארגון בוועדות השיפוט העליונות של 
 ;יובאו לידיעת המטה בעיתון, ומועדומיקומו , מצטייניםהוקרת ה ל המשרדי הטקסתכנית )י(
  : הגורמים הבאיםיוזמנו המשרדי לטקס )יא(

   ; וחברי ההנהלהסגן השר, השר* 
  ;) וסגנוומחוזיארצי ( הסתדרות עובדי המדינה מזכיר* 

 ;מחזיקי התיקים המשרדיים -חברי המזכירות הפעילה במרכז הסתדרות עובדי מדינה * 
  ; העובדים במשרדנציגות* 
  ; מקבלי הפרסים ובני משפחותיהםהעובדים* 
 . נוספים לפי שיקולי המשרדגורמים* 

 )16/סו(
 

 צוותים בעלי הישגים מיוחדים/ תכניות לבחירת עובדים- 74.12
 

74.121 
 "המשרד"פרס 

". המשרד" פרסצוותים להענקת /יחידת סמך יגבשו מתכונת לבחירת עובדים/ ממשלתימשרד )א(
 כל המנהלים בקרבות אשר תפורסמנה מבעוד מועד מתכונת זו תכלול אמות מידה ברור

לרבות דרכי הבחירה והכנת , סמךהיחידת / הייחודיים של המשרדלמאפיינים בהתאם, והעובדים
 ;רכי המערכתו לצ  בהתא ם,ל עדכו ן מד י  שנה/מידה א לה נ יתנו ת  לשינו י אמו ת.   מת איםמש רדיטופס  המלצ ה 

 ;"המשרד" רספצוות לקבלת / ישיר יוכל להמליץ על עובדממונה )ב(
רק אם מלאו שלוש שנים קלנדריות לאחר תום שנת  " המשרד"ניתן להמליץ ולבחור עובד לפרס  )ג(

 ;הצטיינותו הקודמת
גם אם נבחר כעובד מצטיין או קיבל פר ס  , ניתן להמליץ ולבחור עובד במסגרת צוות לפרס משרד )ד(

 יקבל במסגרת במקרה זה. ל במהלך שלוש השנים הקלנדריות האחרונות"משרד או פרס מנכ
 ;בחירת הצוות רק תעודת הוקרה ללא פרס כספי

 ; עובדים250 ייבחר עובד אחד לכל "המשרד" לפרס )ה(
 ;"המשרד" פרס המשרדית רשאית לבחור צוות המונה עד חמישה עובדים לקבלת הוועדה )ו(
 חמישים אחוז בשיעוריקבל ממשרדו פרס כספי , "המשרד" פרסחבר צוות המקבל את /עובד )ז(

 מהמשכורת בדירוג המינהלי בשיא הוותק ולא 20המשולבת בלבד של דרגה מהמשכורת 
 ;הקובעת

 או מי ,ידי המנהל הכללי-על תעודת הוקרה חתומה יקבל" המשרד" פרסצוות המקבל את /עובד )ח(
 ;ידו-שהוסמך על
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 או  מי שה וסמ ך  ,ידי המנהל הכל לי-על תעודת הוקרה  חתומה יקבל"  המשרד"  פרסצוות המקבל את /עובד )ט(
 ; ידו-לע

נוסף על הפרס   ,   שיוחלטכפי ,   שיגם"  המש ר ד" פרס ר שאי  להעניק לעובדים המקבלים את המשרד )י(
 ;הכספי

,   לעיל)  ח(ו כן תעודת  הוקר ה כאמור  בנסמן , עיל)  ז(המשרד ר שאי ל אשר הענקת  פר ס כספי כאמור  בנסמן  )יא(
קצועית וחשיבות  זאת בנ סיבות בהן חיוניותו המ, גם לעובד שפרש מהמשרד הנמנה בין חברי הצוות

 ;  תרומתו לעבודת  הצוות הינה  מו כחת והוא היה   שותף פעיל בכל שלבי עבודת הצוות
ונ מנה בתקופה זו  על צוו ת   "  המשרד"עובד אשר  זכה  במהלך תקופה של שלוש  ש נים קלנדריות  בפרס  )יב(

ז   יהיה ז כאי לקבל בגין בחירתו כחבר  בצוות פרס כספי בשיעור חמישים אחו , שנבחר כצוות   מצטיין
עוב ד  .  בדירוג המינהלי בשיא הוותק ולא  מהמשכורת הקובעת20מהמשכורת המשולבת בלבד של דרגה 

או  פר ס המנהל " המשרד"ובת קופה זו נמנה   על צוות שנבחר לקבל פרס "  המשרד"אשר קיבל פרס 
 ;זכאי לת עודת הוקרה בל בד, הכללי

 .לרבות המקום ו המועד המתאים,  לשיקוליוידי המשרד בה תאם - עלייקבע"  המשרד" פרס להענקת הטקס )יג(
 )10/עב(

 
74.122 

 "נים המצטיייםהצוות/יםהעובד"פרס 
 "עובד מצטיין"
 בדירוג המינהלי 20תקן הינה עד פרס לעובד מצטיין יוענק לעובד אשר דרגת השיא של משרתו ב )א(

 ;או בדירוגים המקצועיים המקבילים
כפי שבאים לידי ביטוי בהגדרה , שהוא בעל הישגים" עובד מצטיין"יחידת סמך  יבחר /משרד )ב(

 :ובמאפיינים המפורטים להלן
 ;נותן שירות מצוין לציבור וללקוחות הפנימיים .1
נוכח , עומד בלוח הזמנים, )ליםתקנות ונה, פי חוק-פועל על(ממושמע מכל הבחינות  .2

 ;בעבודה כנדרש
עמיתיו והכפופים , בעל יחסי אנוש טובים מאוד עם הממונים עליו, מתנהג התנהגות נאותה .3

 ;לרבות יכולת גבוהה לעבודת צוות, לו
 ;בות לקידום האיכות והמצוינות בעבודתוימגלה מחו .4
 ;מגלה יוזמה ויצירתיות במסגרת תפקידו הרחב .5
 ; מבחינה מקצועית בתחומים הרלוונטיים לתחום תפקידונכון להתעדכן .6
 .מוכן לתרום לכל משימה הנעשית ביחידה ומחוצה לה בתחומי עיסוקיו הפורמליים .7

רק אם מלאו שלוש שנים קלנדריות לאחר תום שנ ת  " עובד מצטיין"ניתן להמליץ ולבחור ב )ג(
 ;הצטיינותו הקודמת

 ;"עובדים מצטיינים"משרדית לבחירת / ה יחי דתיתהממונ ה היש יר י ע ביר את  המל צתו  כ אמור ל ווע דה )ד(
 ; עובדים1000ייבחר עובד אחד לכל " עובד המצטיין"לפרס ה )ה(
  20 מהמשכורת המשו לבת בלבד של דרגה 100%יקבל ממשרדו פרס כספי בשיעור " עובד מצטיין" )ו(

 ;בדירוג המינהלי  בשיא הוותק  ול א מהמשכורת ה קובעת
 ;או מי שה וסמך לכך, ידי המנהל הכל לי-ומה עליקבל תעודת הוקרה חת" עובד מצטיין" )ז(
 .נו סף על הפרס הכספי, כפי שיוחלט,  גם  שי" עובד מצטיין"המשרד רשאי  ל העניק ל )ח(
 "צוות מצטיין"
 לידי ביטוי בהגדרה שבאיםכפי ,  בעל הישגיםשהוא"  מצטייןצוות"יחידת סמך יבחר /משרד )א(

 :ובמאפיינים המפורטים להלן
 ; וללקו חות הפנימיים שירות  מצוין לציבורנותן  .1
נוכח בעבודה ,  הזמניםעומד בלוח , ) תקנות  ונהלים, פי חוק-פועל על( מכל הבחינות ממושמע .2

 ; כנדרש
 ; לועמיתיו והכ פופים , ממונים עליוהעם ,  יחסי אנוש טובים מאוד  בין הנמנים עליו מקיים .3
 ;  בשיתוף פעולה פורהעובד .4
 ;ו מחויבות לקידום האיכות  והמצוינות במשימתמגלה .5
 ; יוזמה ויצ ירתיות במסגרת  משימתומגלה .6
 ; להתעדכן מבחינה מקצועית בתחומים הרלוונטיים לקידום משימתונכון .7
 . לתרום מעבר למשימה המוטלת עליומוכן .8
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 פעל בהתאם למתודולוגיה של ניהול איכות אם,  מצטייןכצוות שיפור תהליך צוות לבחור בניתן )ב(
 ;והגיש המלצותיו

 ;)2616מדף ( גבי טופס על מצטיין צוותהמליץ על  ישיר יכול לממונה )ג(
 עובדיםמשרדית לבחירת / הישיר יעביר את המלצתו כאמור לוועדה היחידתיתהממונה )ד(

 ;מצטיינים
. 100%פי בשיעור יקבל ממשרדו פרס כס, כל חבר בצוות מצטיין המונה חמישה עובדים ומטה )ה(

יקבל ממשרדו פרס בשווי החלק היחס י  , כל חבר בצוות מצטיין המונה מעל חמישה עובדים
 ;)לעיל המחולק לכלל הצוות) ה(בהתאם למפורט בנסמן  (, מתוך סכום כולל של חמש משכורות

 ;צוות רשאי להיבחר שוב לאחר שלוש שנים קלנדריות )ו(
ם קלנדריות כעובד מצטיין ונמנה על צוות אשר  עובד אשר זכה במהלך תקופה של שלוש שני )ז(

היה . אלא רק תעודת הוקרה, לא יהיה זכאי לקבל את הפרס הכספי, נבחר כמצטיין בתקופה זו
יהיה העובד זכאי לקבל פרס כספי שיקבלו עמיתיו בגין בחירתם , והצוות נבחר כצוות מעולה

לא יהיה זכאי , היה וזכה העובד בפרס עובד מעולה)). ט)(ח (74.123ראה פסקה (כצוות מעולה 
 ;לקבל פרס כספי במסגרת זכיית הצוות כצוות מעולה

 ;או מי שהוסמך לכך, ידי המנהל הכללי-צוות מצטיין יקבל תעודת הוקרה חתומה על )ח(
 ;בנוסף על הפרס הכספי, כפי שיוחלט, המשרד רשאי להעניק לצוות מצטיין גם שי )ט(
וכן תעודת הוקרה כאמור בנסמן , לעיל) ה(לאשר הענקת פרס כספי כאמור בנסמן המשרד רשאי  )י(

זאת בנסיבות בהן חיוניותו  , גם לעובד שפרש מהמשרד הנמנה בין חברי הצוות, לעיל) ח(
המקצועית וחשיבות תרומתו לעבודת הצוות הינה מוכחת והוא היה שותף פעיל בכל שלבי 

 .עבודת הצוות
 )10/עב (

 
74.123 

 צוותים מעולים/פרס נציב שירות המדינה לעובדים
 רשימת המדינה בשירות אגף לאיכות ומצוינותיחידות הסמך יגישו למטה שב/ הממשלהמשרדי )א(

 בתחרות לקבלת פרס  להשתתף ראויים לדעת המשרד אשר ,מצטייןצוותים שקיבלו פרס /עובדים
 שירות המדינה תבחר את בנציבותועדת השיפוט העליונה . צוות מעולה/עובדהנציב ל
 ;צוותים להענקת הפרס/העובדים

 המפורטים  ובמאפייניםה הינו בעל הישגים כפי שבאים לידי ביטוי בהגדרה צוות מעול/עובד )ב(
 :להלן
אשר נוהג בהתאם להוראות , וניתן להוכיח זאת, צוות שהוא יוצא דופן בתרומתו לשירות/עובד

והוא בעל יחסי אנוש ,  המדינה הנהוגים בשירותהאתיקה לרבות כללי המשמעת ו,החוק והנהלים
 ;לרבות יכולת גבוהה לעבודת צוות, העמיתים והכפופים לו, טובים מאוד עם הממונים

 :הבאים לפחות על אחד מהקריטריונים לענותצוות מעולה /עובד על )ג(
 ;ימום משאבים וזאת במינ,הביא לשיפור משמעותי בתפוקות או בתוצאות עבודת יחידתו*  
  ; וזאת מבלי לפגוע ברמת השירות,סכון במשאביםיהביא לצמצום בעלויות ותרם לח*  
  אשר באים לידי ביטוי באיכות ,הציג הישגים מיוחדים בתחום רמתו המקצועית ובמיומנותו* 
 ;או ללקוחות הפנימיים/שירותו לציבור ו    
 ;או הלקוחות הפנימיים/ון הציבור והישגיו השפיעו באופן מוכח על מידת שביעות רצ*  
 ;מגלה מחויבות גבוהה לקידום האיכות והמצוינות בעבודתו*  

  . ידי נציב שירות  המדינה- השיפוט העליונה תמונה ע לועדת )ד(
 מנה ל   - המדינ הנציג נציב שירות , מנו אנשי  ציבורי ובהרכב הו ועדה י, הוועדה י עמוד איש ציבורבראש

מרכ ז   ,  עובדי המדינההסתדר ותנציג בכיר ש ל מזכיר ,  בנציבות שירות המדינ האגף לאיכות ו מצוינותה
 ;  בנציבות ישמש מרכז ה וועדהוינות אגף לאיכות ומצהמטה ב

 שלא  ,כל זאת.  צוותיםחברי 60 עובדים מעולים וכן עד 30 השיפוט העליונה תבחר מדי שנה עד ועדת )ה(
 ; פי מכסה ובהתאם לשיקול דעתה של הו ועדה ה עליונה-על

 כ ל    שני עובדים שייצגו אתייבחרו ,מעולה עובד העובדים שלהם יוענק פרס נציב שירות המדינה למתוך )ו(
  ה עו בדים אל ". מעריב" ו "  אחרו נותיד יעות" העיתונים  שבחסותמשקית   עובדי המדינה  בתחרות הכלל 

 ; זה עם עובדים מצטיינים אחרים מכל מגזרי המש קבשלביתמודדו 
 ;  שירות המדינהמנ ציב תעודת הוקרה   יקבלחבר צוות מעולה /עובד )ז(
 פרס כספ י  ממשרדויקבל , )מטההמונה חמישה עובדים ו( מעולה או חבר בצוות מעולה עובד )ח(

 הוותק בדירוג המינהלי בשיא 20 מהמשכורת המשולבת בלבד של דרגה חמישים אחוזבשיעור 
זאת בנוסף לפרס הכספי שלו היה זכאי ממשרדו בשל היותו , ולא מהמשכורת הקובעת

 ;חבר צוות מצטיין/עובד
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 מתוך סכ ום כולל   היחסיכספי בשווי יקבל ממשרדו  פרס ,  בצוות מעולה המונה  מעל  חמישה עובדיםחבר )ט(
 אחוז מהמשכור ת   מחמישים פחות ,דהיינו(של שתיים וחצי משכורות המחולק לכלל חברי הצוות 

 . הי ותו  חבר צוות מצטייןבשלזאת בנ וסף לפרס הכספי שלו היה זכאי ממש רדו ,  )המשולבת כאמור
74.124 
  המנהל המצטיין בדרג התיכוןפרס

-19דרג התיכון יוענק ברמה המשרדית לעובד שדרגת משרתו בתקן הינה  בהמצטיין המנהל  פרס )א(
 העונה על הקריטריונים  , או בדירוגים המקצועיים המקביליםהמינהלי בדירוג 20-22  או21

 ומעלה ומיישם את גישת עובד אחד ממונה על , ניהוליתפקידממלא ו 74.112כאמור בפסקה 
 ;בהתאם למתודולוגיה המקובלת בשירות המדינה האיכותניהול 

 )14/עב(
 אחד  פרס או התיכון להעניק מידי שנה פרס אחד למנהל מצטיין בדרג ם רשאיסמךידת יח/משרד )ב(

 ; עובדים1000 על כל )ראה בהמשך(דרג התיכון למצטיין מקצועי ב
   הפרסקריטריוני )ג(

 : להיות בעל הישגים כפי שבאים לידי ביטוי בהגדרה ובמאפיינים המפורטים להלןהמועמד על
 ;  להשגת   תוצאות ולשיפו ר השיר ותו צוותים מניע עובדים -   אישיתמנהיגות .1
הוראות הממו נים הנהלים  ,  החוק  הוראותבמסגרת ממלא את התפקיד בהתאם למדיניות - יושרה .2

 ; וכללי האתיקה
 ; מהווה  דגם לח יקוי-  אישיתדוגמה .3
מנהל ומקיים בקרה בראיה המערכתית  , מארג ן,  מתכנן-  עם משימות מורכבותהתמודדות .4

 ;נטגרטיביתיוא
 ;להםביחידה ומחוץ / יוצר יחסי גומ לין טובים עם גו רמים שונים במ שרד-  עבודה עם עמיתיםאיכות .5
 לתכנ ון   וכ ן, דרישות  וצ פיות של לקוחו ת,  מסתייע במנגנונים ללמידת דר כים-  ללקוחותנותמוכוו .6

 ;תוך בקרת הביצוע, היחידה בהתאם/וניהול עבודת ה משרד
 ;לר כוש ידע מקצועי ולהשתלב בהתמדה)  בעבר ובהווה( בעל נכונ ות  -  מקצועי בניהולידע .7
 ;ר  מתמיד ביחידתו יוזם  הבניית מנגנ ונים לשיפו -  דפוסי הניהולמיסוד .8
 תוצאו תמודד את מידת השגת ם ומציג  ,  מציב יעדים כמותיים ואיכותיים-  אפקטיביניהול .9

 ;בתחומים היעודיים
שיפור   , הליכי םפישוט : מודד השגתם  ו מציג תוצאות בתחומים הבאים,  מציב יעדים-  יעילניהול .10

 ;רוקר טיהוהבי צ מצום, שיפור הש ירות לציבור, מניםזח תהליכים ושיטות עמידה בלו
 ; העצמה והוקרה, משמעת,  שם ד גש על מ קצועיות העובדים-  משאבי אנושניהול .11
 בראיה  משאביםמנהל ,  מציב יעדי חסכון בתקציב וצמצום עלויות אי איכות-  חומריםניהול .12

 ; כלכלית ובתקינות מנהלית ומציג הישגים בתחומים אלה
 ביצוע דוחות, ניירות  מטה,   עבודהתכניות :  מקפיד על קיומם והפעלתם של-  מטהעבודת .13

 ;מסתייע במנגנונים ת ומכי החלטות ו מעקב אחר ביצוע החלטות, תקופתיים
 ; חדישותוטכנולוגיותמטמיע דפוסי עבודה חדשים ,  מוב יל ת וכני ות ו שינוי ים-  וחדשנותיזמות .14
 של משפיע באופן משמעותי על דרג פעולתו והישגיו -ליחידה /למשרד:  כוללתתרומה .15

 . היחידה/רדהמש
  התיכון למנהל מצטיין בדרג ההוקרה )ד(

 : ההוקרה תכלול 
 ;  בדרג התיכ וןמצטייןתעודת הוקרה ל מנהל  .1
 בדיר וג   20 של דרגה בלבד  מהמשכורת המשולבת 100%בשיעור של  שיקבל ממשרדו  כספי פרס .2

 .המינהלי בשיא הוותק ולא  מהמשכורת  הקובעת
   בדרג התיכוןמעולה הנציב למנהל  פרס )ה(

 לא גף ל איכות ומצוינ ות  בשירות  מדינה   רשימת מנהלים   מצטיינים יגישו  הממשלה ויחידות  הסמך משרדי
 הנציב למנהלים מעולים בדרג  פרסמשרדית לקבלת -ן להש תתף בתחרות הבירא וייםבדרג התיכון  א שר 

 שירו ת המדינה תבחר את מקבלי הפרס ותעניק מידי שנה עד   בנציבות השיפוט העליונה ועדת.  התיכון
 .ישה פרסיםש

   למנהל מעולה בדרג התיכוןהוקרהה )ו(
 :  תכלול ההוקרה

 ;  ל מנהל מעולה בדרג התיכ וןהוקרה תעודת .1
 20 מהמשכ ורת המשולבת   בלבד של דרגה    חמישים אחוז שיקבל ממשרדו בשי עור שלכספי פרס .2

 לפרס הכספי שלו היה זכאי  מעברזאת  ,  הוותק ולא מהמשכורת הקובעתבשיאבדירוג המינהלי 
 . התיכ וןדו בשל ה יותו מנהל מצטיין בדרג ממשר

 )9/סז(
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74.125 
 התיכון המצטיין בתחום המקצועי בדרג פרס

 לעובד שדרגת משרתו בתקן המשרדית המצטיין בתחום המקצועי בדרג התיכון יוענק ברמה פרס )א(
עונה על ה, המקבילים המינהלי או בדירוגים המקצועיים דירוג ב20-22 או 19-21הינה 

 ומיישםים / על עובד אינו ממונה, ממלא תפקיד מקצועי ו74.112הקריטריונים כאמור בפסקה 
 ;את גישת ניהול האיכות בהתאם למתודולוגיה המקובלת בשירות המדינה

 )14/עב (
 התיכון בדרג להעניק מידי שנה פרס אחד למצטיין בתחום המקצועי ם רשאיסמך ידתיח/משרד )ב(

 ; עובדים1000 על כל  אחד למנהל מצטיין בדרג התיכוןפרס או
   הפרסקריטריוני )ג(

 : להיות בעל הישגים כפי שבאים לידי ביטוי בהגדרה ובמאפיינים המפורטים להלןועמדהמ על
 ; נרחב ומעמיק בתחומי אחריותומקצועי ידע מגלה -   מקצועיידע .1
 ;שבאחריותו במיומנות וביסודיות בנושאים מטפל - מקצועית  מיומנות .2
 ; באופן שיטתי את ידיעותיו המקצועיותמעדכן -  מקצועיתעדכניות .3
 ; מידה ראויה של עצמאות במילוי תפקידומגלה -  מקצועיתצמאותע .4
,  וארגוןתיאום , מגלה יכולת תכנון,  בשלמות את המשימותממלא -  מקצועיתביותיאפקט .5

 ;מגלה ראיה מערכתית ומשלבת
 ;טעויותמפיק לקחים ומתקן , מבצע בקרה עצמית, מניםזח  בלועומד -  מקצועיתיעילות .6
הוראות הממונים  ,  במסגרת הוראות החוקלמדיניותד בהתאם  את התפקיממלא - ושרהי .7

 ;הנהלים וכללי האתיקה
 ; מהווה דגם לחיקוי-  אישיתהדוגמ .8
מנהל ומקיים בקרה בראיה המערכתית , מארגן,  מתכנן-  עם משימות מורכבותהתמודדות .9

 ;ואנטגרטיבית
ביחידה /במשרד יוצר יחסי גומלין טובים עם גורמים שונים -  עבודה עם עמיתיםאיכות .10

 ;להםומחוץ 
וכן  , דרישות וצפיות של לקוחות,  ללמידת דרכיםבמנגנונים מסתייע -  ללקוחותמוכוונות .11

 ;תוך בקרת הביצוע, בהתאםהיחידה /לתכנון וניהול עבודת המשרד
 ומציג הישגים מנהלית ובתקינות תוך מודעות לחסכון  משאבים מנהל -  חומריםניהול .12

 ;בתחומים אלה
 דוחות  ,ניירות עמדה, תכניות עבודה:  והפעלתם שלקיומם על מקפיד -  דה עבוסדרי .13

 ;החלטותמסתייע במנגנונים תומכי החלטה ומעקב אחר ביצוע , ביצוע תקופתיים
מטמיע דפוסי עבודה חדשים וטכנולוגיות ,  ושינוייםתוכניות מוביל -  וחדשנותיזמות .14

 ;חדישות
 שלופן משמעותי על דרך פעולתו והישגיו  משפיע בא-ליחידה /למשרד:  כוללתתרומה .15

 . היחידה/המשרד
   התיכוןבדרג למצטיין בתחום המקצועי ההוקרה )ד(

 :  תכלולההוקרה 
 ; בדרג התיכוןהמקצועי הוקרה למצטיין בתחום עודתת .1
 20 של דרגה בלבד מהמשכורת המשולבת 100%בשיעור של  שיקבל ממשרדו  כספי פרס .2

 .א מהמשכורת הקובעתבדירוג המינהלי בשיא הוותק ול
   התיכוןבדרג הנציב למעולה בתחום המקצועי פרס )ה(

 לאגף לאיכות ומצוינות בשירות מדינה רשימת מצטיינים יגישו הממשלה ויחידות הסמך משרדי
 הנציב פרס אשר ראויים לדעת המשרד להשתתף בתחרות לקבלת התיכוןבתחום המקצועי בדרג 

 השיפוט העליונה בנציבות שירות המדינה תבחר ועדת.  בדרג התיכוןהמקצועילמעולה בתחום 
 ; מקבלי הפרס ותעניק מידי שנה עד שישה פרסיםאת

   התיכוןבדרג למעולה בתחום המקצועי ההוקרה )ו(
 :  תכלולההוקרה

 ; למעולה בתחום המקצועי בדרג התיכוןהוקרה תעודת .1
לבד של   מהמשכורת המשולבת ב חמישים אחוז שיקבל ממשרדו בשיעור שלכספי פרס .2

 הכספי לפרסזאת מעבר  ,  הוותק ולא מהמשכורת הקובעתבשיא בדירוג המינהלי 20דרגה 
 )9/סז (.התיכוןשלו היה זכאי ממשרדו בשל היותו מצטיין בתחום המקצועי בדרג 
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74.126 
  בדרג הבכירולבניה המצוינות פרס

 הסמך ימליצו על מועמד לקבלת פרס יחידות הכלליים של משרדי הממשלה ומנהלי המנהלים )א(
וזאת , מדי שנה,  ומצוינות בשירות המדינהלאיכותלאגף ,  בניהול בדרג הבכירהמצוינות

 ; הבכירבדרג בניהול המצוינות לפרס המלצה למועמד טופסבאמצעות 
 קריטריוני הפרס )ב(

 : ביטוי בהגדרה ובמאפיינים המפורטים להלןלידיות בעל הישגים כפי שבאים  המועמד להיעל
 ; מניע עובדים וצוותים להשגת תוצאות ולשיפור השירות-  אישיתמנהיגות .1
, הוראות הממונים, החוק ממלא את התפקיד בהתאם למדיניות במסגרת הוראות - יושרה .2

 ; האתיקהכלליהנהלים ו
 ; מהווה דגם לחיקוי-  אישיתדוגמה .3
 מערכתית מנהל ומקיים בקרה בראיה , מארגן,  מתכנן- מורכבות עם משימות התמודדות .4

 ;נטגרטיביתיוא
 שונים וגורמים יוצר יחסי גומלין טובים עם מנהלים - עמיתים עבודה עם איכות .5

 ;מחוץ להםביחידה ו/במשרד
 של וציפיותדרישות ,  בונה ומסתייע במנגנונים ללמידת צרכים-  ללקוחותמוכוונות .6

 ;תוך בקרת הביצוע, היחידה בהתאם/וכן לתכנון וניהול עבודת המשרד, לקוחות
 ; בהתמדהולהשתלםלרכוש ידע מקצועי ) בעבר ובהווה( בעל נכונות -  מקצועי בניהולידע .7
 ; מנגנונים לשיפור מתמיד בארגוןהבניית םיוז  -  דפוסי הניהולמיסוד .8
מודד את מידת השגתם ומציג תוצאות  ,  כמותיים ואיכותייםיעדים מציב  - אפקטיבי ניהול .9

 ;בתחומים הייעודיים
, פישוט הליכים: הבאיםמודד השגתם ומציג תוצאות בתחומים ,  מציב יעדים-  יעילניהול .10

צמצום , לציבוריפור השירות ש, עמידה בלוח זמנים, שיפור תהליכים ושיטות
 ;הביורוקרטיה

 ;העצמה והוקרה, משמעת,  שם דגש על מקצוענות העובדים-  משאבי אנושניהול .11
מנהל ,  איכותאי מציב יעדי חיסכון בתקציב וצמצום עלויות - חומריים משאבים ניהול .12

 ;משאבים בראיה כלכלית ובתקינות מנהלית ומציג הישגים בתחומים אלה
 ביצוע חותדו, מטהניירות , תוכניות עבודה:  מקפיד על קיומם והפעלתם של-  מטהעבודת .13

 ;החלטות עמסתייע במנגנונים תומכי החלטות ומעקב אחר ביצו, תקופתיים
 וטכנולוגיותמטמיע דפוסי עבודה חדשים ,  מוביל תכניות ושינויים-  וחדשנותיזמות .14

 ;חדישות
 : כוללתתרומה .15

 פעולתו והישגיו של דרךמעותי על  משפיע באופן מש-ליחידה /למשרד )א
 ;היחידה/המשרד

 פעולתו והישגיו של שירות דרך משפיע באופן משמעותי על - המדינה לשירות )ב
 .המדינה

 : שיפוט עליונהועדת )ג(
 המדינה תמונה בשירות בדרג הבכיר בניהול המצוינות עליונה לבחירת מקבל פרס ועדה .1

ובהרכב הוועדה יימנו אנשי , ד איש ציבור יעמוהוועדהבראש . ידי נציב שירות המדינה-על
 ;המדינהציבור ובעלי תפקידים בשירות 

,  החלטותיה בהזמנת הממליציםלצורך השיפוט העליונה תהיה רשאית להסתייע ועדת .2
וכן לקבל חוות דעת נוספות , לשירותהמועמדים ובעלי תפקידים מתוך השירות ומחוץ 

ביקורת , הוועדה לממצאי ביקורת המדינהתתייחס ,  כןכמו ;וחומר כתוב ככל שיידרש
 ';וכו לציבור  השירותפנימית וביקורת פתע בתחום 

כל זאת במידה  ,  שלושה מקבלי פרסיםעד שנה תוכל ועדת השיפוט העליונה לבחור בכל .3
 .ויימצאו מועמדים ראויים לכך

  : להשתתף בתחרותרשאי )ד(
 בדירוגים המקצועיים המקבילים  ומעלה בדירוג המינהלי או21-23 שדרגת משרתו בתקן מנהל
  ממלא תפקיד ניהולי,74.112העונה על הקריטריונים כאמור בפסקה ,  מנהל יחידת סמךשאינו

בהתאם למתודולוגיה המקובלת בשירות ,  ומיישם את גישת ניהול האיכותמעל שלוש שנים
 .המדינה

 )14/עב(
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     בניהולהמצויינות על ההוקרה )ה(
 : תכלולההוקרה

 ; נציב שירות המדינהבחתימת" הבכיר בניהול בדרג מצוינות" הוקרה על תעודת .1
ד של דרגה   המשולבת בלבמהמשכורת כספי שיקבל ממשרדו בשיעור שתי משכורות פרס .2

 . בדירוג המינהלי בשיא הוותק ולא מהמשכורת הקובעת20
 )9/סז(

 
74.127 

 "אות יקיר שירות המדינה"
 בשירות ותיק הכלליים של משרדי הממשלה ומנהלי יחידות הסמך ימליצו על עובד המנהלים )א(

 ומיוחדת משמעותיתתרם תרומה ,  שנות עבודה בשירות המדינה20-נה אשר צבר למעלה מהמדי
  .והוא בעל הישגים בתחום תפקידו או מקצועו בשירות המדינה

 אשר הטביע את חותמו באופן , אישית בולטתהדוגמ, העובד המועמד צריך להיות דמות מופת
ההמלצה  . ירות לציבור ברמה הארציתאו על הש/ישיר על התנהלותו של כלל שירות המדינה ו
 בנציבות שירות  אגף לאיכות ומצוינותתועבר ל, האמורה אשר תינתן בכתב ותלווה בנימוקים

 .המדינה
תהיה הוועדה רשאית , לים" המנכאם ועדת השיפוט לא מצאה מועמדים מתאימים מתוך המלצות

 ולדון ,בהם גם גמלאים של שירות המדינה, אותלהציע שמות של מועמדים בולטים לקבלת ה
  .במועמדותם

 ;יוענק לנבחר אות הוקרה בלבד ללא פרס כספי, בנסיבות בהן ייבחר גמלאי של שירות המדינה
 יקיר שירות  אות  "להענקת  השיפוט בראשות נציב שירות המדינה תבחר עד שני עובדיםועדת )ב(

 ; בשנהפעם" המדינה
  "האות"ההוקרה למקבלי  )ג(

 :ההוקרה תכלול
 ;ידי נציב שירות המדינה-תעודת הוקרה  חתומה על .1
 המשולבת בלבד של דרגה  מהמשכורת שתי משכורות שיעורבשיקבל ממשרדו פרס כספי  .2

 . בדירוג המינהלי בשיא הוותק ולא מהמשכורת הקובעת20
,   השיפוט  לקבלת האות ועדתידי - נבחר עללא"  יקיר שירות המדינהאות"עמדו ל אשר מומשרד )ד(

אך לא , על הישגיו ותרומתו למשרד) כספישאינו (יוכל להעניק למועמד תעודת הוקרה או שי 
  . שירות המשרדיקירניתן יהיה לציינו כיקיר שירות המדינה או 

 )6/עד(
 

  טקסים מרכזיים לבעלי הישגים מיוחדים- 74.13
 

74.130 
 הטקס המרכזי

פרס  , "צוותים המעולים/עובדים"טקס השנתי המרכזי יוענקו פרסי נציב שירות המדינה ל )א(
פרס  "מקבלי , "מעולה בתחום המקצועי בדרג התיכון"ופרס ה" המנהל המעולה בדרג התיכון"

 ;"יקיר שירות המדינה"ומקבלי אות " המצוינות בניהול בדרג הבכיר
  :לטקס המרכזי יוזמנו )ב(

  ;"אות יקיר שירות המדינה"חברי ועדת השיפוט להענקת  ∗
 ;בדרג הבכיר, "המצוינות בניהול"חברי ועדת השיפוט העליונה לבחירת פרס  ∗
פרסי המנהל " ם המעוליםהצוותי/העובדים"חברי ועדת השיפוט העליונה לבחירת  ∗

 ;המעולה  בדרג התיכון ופרסי המעולה בתחום המקצועי בדרג התיכון
  ;ל הסתדרות עובדי המדינה"מזכ ∗
 ;ובני משפחותיהם" אות יקיר שירות המדינה"מקבלי  ∗
  ;ובני משפחותיהם" המצוינות בניהול בדרג הבכיר"מקבלי פרס  ∗
המנהל המעולה בדרג  "פרס , " מעוליםצוותים/עובדים"מקבלי פרס נציב שירות המדינה ל ∗

 ;ובני משפחותיהם" מעולה בתחום המקצועי  בדרג התיכון"ופרס ה" התיכון
 ;הנהלות המשרדים ∗
 .מרכזי תהליך הבחירה במשרדים ∗
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74.131 
ולעובדים המייצגים את שירות " עובדים המצטיינים"שי ופרסים מטעם העיתונים יינתנו ל )א(

 ;בהתאם לתקנות בכל עיתון ועיתון, משקית המדינה בתחרות הכלל
,  לגבי הטקסים שיקיימו המטות לבחירת העובדים המצטיינים של העיתונים במשכן נשיאי ישראל )ב(

 .ידם-יפורסמו הנחיות בנפרד על
 

 צוות עובדים בעלי הישגים מיוחדים/ פרסום תהליך הבחירה ושמות העובדים- 74.14
 

74.141 
יש  ,  הסמךוביחידותעובדים בעלי ההישגים המ יוחדים במשרדי הממשלה  שקיפות תהליך בחיר ת הלהבטחת

 את מלוא  המידע על תהליך ומ סרולוודא כי המוסמכים לכך במשרד נקטו בכל אמצעי הפרסום הדרושים 
 . משרדית-ן המשרדית והן  ברמה  הביברמה  הן ,הבחירה למנהלים ולעובדים ביחידות לפי העניין

 : מידע זה יכלול
 הצוותים בעלי  /בות שירות המ דינה עם תחילת התהליך השנתי לבחירת העובדיםחוזר נצי*  
 ;ה הישגים ה מיוחדים       

  אש ר   ,ביחידת הסמך/ל  הבכיר למינהל  ומשאבי אנוש   לממונים במשרד"חוז ר  שנתי  של  הסמנכ*    
 : כ ולל את  המידע הנדרש בנ ו שא       

 ; קריטריו נ ים להגשת מועמדות       *   
 ; ידי ועדות הבחירה השו נות-יו נ ים לבחירת מועמדים עלקריטר       *   
 ; ה רכב חברי ועדות הבחיר ה השונ ות       *   
 ; מועדי יש יבות הוועדות       *   
 . שמות  הנ בחרים ופרטי הישגיהם       *   

 צוותים /עוב דים"חוברת  הכ ו ללת את  פרטי הישגיהם  של   מקבלי פרס נציב שיר ות  המדינה ל*  
 המצטיין בתחום המקצועי "מקבלי פרס , " המעולה בדרג התיכון"לי פרס מקב,   "המעולים      

   אות יקיר שירות "ומקבלי "  בדרג  הבכירהמצוינות  בניהול"מקבלי פרס , "      בדרג  התיכון
 ; "       המדינה

 . בהתאם להסכ ם עם עיתוני הערב-פרסומים בעיתונים  *   
  לוח זמנים- 74.15

 
74.151 

 
                                         האירוע ועדהמ               
כנס שנתי  למרכזי תהליך  בחירת העובדים בעלי ההישג ים  )א( פברואר

 ביחידות הסמך/המיוחדים במשרדים
 פרסום חוזר  נציבות שירות  המדינה )ב( פברואר
 נו הל   של  האחראי ליחידות במשרדים וביחידות הסמך/חוזר )ג( מרץ

 צוותים בעלי הישגים מיוחדים/םבחירת עובדי )ד( עד סוף מאי
,  "העו בדים המצטיינים" רשימת -דיווח לנציבות שירות המדינה   )ה( עד סוף יוני

"  המנ הלים המצטיינים בדרג התיכו ן", "הצוותים המצטיינים"
 " המצטיינים בתחום המקצועי בדרג התיכון "ו

נות   המצוי"דיווח לנציבות שירות המדינה  על המועמדים לפרסי  )ו( או גוסט - יולי
 "אות  יקיר שירות  המדינה "ו " בניהול בדרג הב כיר

 יחידתיים/טקסים משרדיים )ז( דצמבר -  אוגוסט
ישיבת ועדת השיפוט העליונה בנציבות שירו ת המדינה לבחירת    )ח(  ספטמבר-סוף אוגוסט   

צוותים /עובדים"עובדים לקבלת פרס נציב שירות המדינה   ל
המצטיין "ו " כוןהמנהל המעולה בדרג התי"מקבלי פרס , "מעולים

 " בתחום המקצועי בדרג התיכו ן
המצוינות בניהול  בדר ג   "ישיבת ועדת השיפוט העליונה לפרס  )ט( נ ובמבר - ספטמבר

אות יקיר  "וכן יש יבת ועדת השיפוט לבחירת מקבלי " הבכיר
 " שירות המדינה 

 הטקס המרכזי של נציבות שיר ו ת המדינה   )י( פברואר  -  ינואר
- עלייקבעו בנפרד(מרץ  - דצמבר

 )ידי העיתונים
 הטקסים במשכן הנשיא  )יא(
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 מ'' קיצור פז- 74.16

 
74.161 

מ של חצי "זכאי לקיצור פז" המצטיין" או פרס "המשרד"חבר צוות שנבחר לקבל את פרס /עובד )א(
 גם אם כתוצאה מכך יעלה בדרגה , 3)ג(19/סג' הודעת נציבות שירות המדינה מסבהתאם לשנה 

 בשנה בה נבחר העובד או הראשון לחודש ינוארולא לפני , לאחר שהייה של פחות משנה בדרגה
 ;הוא הדין לגבי תוספת שהייה בדרגה. חבר צוות

מ בשנת היבחרו משום שהגיע לדרגת השיא של "חבר צוות אשר אינו זכאי לקיצור פז או עובד )ב(
הוא .  גם אחרי תום השנה בה נבחר,מ לדרגה"פעמית לקיצור פז-תישמר לו זכות חד, משרתו

 .הדין לגבי תוספת שהייה בדרגה
 ) 13/עג(
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  קרן מנהל כללי- 74.2
 

/  הקמת קרן מנהל כללי 74.21/  חלות 74.20
 תהליך  74.23/  מדדים להענקת פרסים 74.22

 74.25/  נהלים ודיווח 74.24/ הענקת הפרס 
 תגמול לעובדים בעלי  74.26/ מ ''קיצור פז
 הישגים

 
  חלות- 74.20

 
74.201 

 . יחולו גם על פרק משנה זה74.11 סעיף 74.1הוראות פרק משנה 
 
 

  הקמת קרן מנהל כללי- 74.21
 

74.211 
התקציב המאושר להעסקת  יועמד סכום כסף קבוע מתוךלרשותו של כל מנהל כללי במשרד ממשלתי 

 .כלליהמנהל האשר ישמש כקרן , עובדים
 

74.212 
בהתאם , לצוותים/מנהל כללי מוסמך להעניק במהלך השנה סכומי כסף מן הקרן כפרס לעובדים

 במסגרת זו ימנה המנהל הכללי ועדה משרדית וכן ועדות .לתנאים המפורטים להלן בפרק משנה זה
צוותים בעלי  /הרכב הוועדות יהיה זהה להרכב הוועדות לבחירת עובדים. פי הצורך-חידתיות עלי

 ).74.113ראה פסקה (הישגים מיוחדים 
 

  מדדים להענקת פרסים- 74.22
 

74.221 
עליהם /  עליו הנמנים לצוות אחד או יותר אשר מספר העובדים הכולליחידים וכן  יםפרס יוענק לעובד

 .יהיה בסך הכל עד עשרה עובדים
 

74.222 
הוק לא שגרתית  -או פעילות אד, פעילות חריגה ויוצאת דופן  ולצוות על ביצוע יחידפרס יוענק לעובד 

הראויות לציון מיוחד ואשר יכולות לשמש דוגמה ומופת , יחידתי-של ביצוע פרוייקט יחידתי או בין
 .לאחרים

 :מידה באחד או יותר מהמדדים הבאיםהפעילות תחויב בע
 ;ופן משמעותישהביא לשיפור איכותי בא, מתן שירות ללקוחות פנים או חוץ* 
 ;)'חומרים וכו, ציוד, זמן עבודה, כוח אדם: לדוגמא(ביצוע שהביא לחיסכון משמעותי במשאבים * 
 .יישום טכנולוגיות או נהלים שהביאו לשיפור ניכר בתהליכי העבודה* 
 
 

74.223 
  .זאת בטרם פתיחת התהליך השנתי, מדדים נוספים להענקת הפרסולפרסם מנהל כללי רשאי לקבוע 

 
  תהליך הענקת הפרס- 74.23

 
74.231 

 :צוות לקבלת הפרס/ממונה ישיר רשאי להמליץ בפני ועדת בחירה יחידתית על עובד
 ;עדת המלצה יחידתיתוהמלצות הממונה הישיר תועברנה לו )א(
 ;עדה המשרדיתוהיחידתית תעביר המלצותיה לאחר בדיקה לוהוועדה  )ב(
הוועדה המשרדית תבחן את ההמלצות של ועדות הבחירה היחידתיות ותעביר המלצותיה למנהל  )ג(

 .74.232 לפסקה וף בכפ הכללי לגבי רמת הפרסים
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74.232 
 :שלהלןרמות ללעובד יחיד יינתן הפרס בהתאם 

 ;100% פרס אחד בשיעור -' רמה א
 ; 75% פרס אחד בשיעור -' רמה ב
 .' מן הפרס של רמה א50% - פרס השווה ל-לצוות 

  בדירוג המינהלי בשיא הוותק ולא 20גובה הפרסים בהתאם למשכורת המשולבת בלבד של דרגה 
 .מהמשכורת הקובעת

 )9/סז(
 

 
74.233 

בהתאם לרמות שנקבעו בפסקה   רשאי מנהל כללי להעניק פרסים, משרות1,000 -במשרד בו יותר מ
 . משרות1,000- ביחסיות המתאימה ל74.232

 
 

74.234 
פרסים בשיעורים בסמכות הוועדה יהיה להמליץ בפני המנהל הכללי של המשרד על קביעת רמות 

 :כדלהלן, 74.232שונים מאלה המופיעים בפסקה 
 :פרסים לעובדים יחידים )א(

 ;100%שיעור הפרס לעובד יחיד לא יעלה על  .1
כ הפרסים "ובלבד שסה, ניתן להעניק פרסים למספר גדול יותר של עובדים יחידים .2

 . משרות1,000כפולות של  משכורות ב1¾ לעובדים יחידים אלה לא יעלה על 
 :צוותים/פרסים לעובדים חברי צוות )ב(

 מן הפרס של  50%ל לא יעלה על  "שיעור הפרס לעובד אשר הינו חבר בצוות לפרס מנכ .1
 ';רמה א

 ;כל העובדים הנמנים על צוות יקבלו פרס כספי זהה .2
לה על  ובלבד שמספרם הכולל לא יע, ניתן להעניק פרסים בשיעורים  שונים לצוותים שונים .3

 ;עשרה עובדים
ידי המנהל -יקבל תעודת הוקרה חתומה על, חבר בצוות המקבל פרס מקרן המנהל הכללי .4

 ;הכללי או מי שהוסמך על ידו
 כאמורוכן תעודת הוקרה ,  עיל1)ב( רשאי לאשר הענקת פרס כספי כאמור בנסמן המשרד .5

זאת בנסיבות בהן , המשרד הנמנה בין חברי הצוותמ עובד שפרשגם ל,  לעיל4)ב(בנסמן 
 המקצועית וחשיבות תרומתו לעבודת הצוות הינה מוכחת והוא היה שותף פעיל חיוניותו

  . עבודת הצוותשלביבכל 
מובהר בזאת כי אין לשלב את התקציב המיועד לפרסים לעובדים יחידים יחד עם התקציב המיועד  

 .צוותים/לעובדים שהינם חברי צוות
 )10/עב(
 

74.235 
 .מנהל כללי יציין בהנמקות להענקת הפרסים את פירוט ההישגים בגינם ניתנו

 
  נהלים ודיווח- 74.24

 
74.240 

 -ס רשמי מרכזי ק או בט,וענקיםמנהל כללי רשאי להעניק את הפרסים סמוך לאירוע בעדו הם מ
  .61.5ס יתקיים בהתאם להוראות פרק משנה קהט. תקופתי

 
74.241 

,  לא יוכל לשוב ולזכות בפרס הכספ י , עובד אשר זכה בשנה מסוימת בפרס כספי מקרן המנהל הכללי
לא יוכל להיבחר , כמו כן; קלנדריות לאחר תום שנת הצטיינותו הקודמתשלוש שנים מלאו אלא אם 

 ".המצוינות בניהול"כמקבל פרס משרד או פרס , באותה תקופה כעובד מצטיין
יקבל העובד  , לפרס מצטיין; לפרס משרד; ל"במקרה והעובד נבחר בתקופה זו כחבר בצוות לפרס מנכ

 .תעודת הוקרה בלבד
 

74.242 
 .אגף לאיכות ומצוינותהמופקד על הנושא בנציבות שירות המדינה הוא ה
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 מ'' קיצור פז- 74.25
 

74.251 
במידה (וכן חברי צוות שנבחרו לרמה הגבוהה , בלבד' ל ברמה א"עובד שנבחר לקבל פרס מנכ )א(

 הודעתל בהתאם , בדרגהשל חצי שנה מ"ור פז לקיצםזכאי, )ויש יותר מצוות אחד באותה שנה
גם אם כתוצאה מכך יעלה בדרגה לאחר שהייה של פחות  , 3)ג(19/סגשירות המדינה  נציבות

 ה וא הדין .צוות חבר  בשנה בה נבחר העובד או הראשון לחודש ינואר ולא לפני ,משנה בדרגה
 ;לגבי תוספת שהייה בדרגה

מ בשנת היבחרו משום שהגיע לדרגת השיא ש ל  "עובד או חבר הצוות אשר אינו זכאי לקיצור פז )ב(
הוא הדין  . מ לדרגה גם אחרי תום השנה בה נבחר"פעמית לקיצור פז-תישמר לו זכות חד, משרתו

 .לגבי תוספת שהייה בדרגה
 )13/עג(

 
  תגמול לעובדים בעלי הישגים- 74.26

 
74.261 
מנהל יחידת הסמך להעניק  / המשרדל"מנכרשאי , צוות עובדים שהשיגו הישגים מיוחדים/לעובד

 ).ב(-ו) א (74.112כאמור בפסקה  הקריטריונים  עלונים הצוות ע/תגמול כספי ובלבד שהעובד
 )10/עב (
 

74.262 
 .מנהל יחידת הסמך יקבע מדדים להענקת התגמול/מנהל כללי

 
74.263 
כחלק מסכום , מנהל יחידת הסמך/הכלליידי המנהל - הכסף שיוקצה לתגמול המיוחד ייקבע עלסכום

כחלק מתוך התקציב המאושר להעסקת , הסמךמנהל יחידת /הכולל אשר נקבע לקרן המנהל הכללי
 .ביחידת הסמך/העובדים במשרד

 משרות נוספות 500על כל ,  אחדכספי משרות ניתן יהא להעניק תגמול 500יחידת סמך עד /במשרד
 .ניתן יהא להעניק תגמול אחד נוסף

  בדירוג המינהלי  20 מהמשכורת המשולבת בלבד של דרגה 100% סכום התגמול הינו בשיעור של עד -
 .   בשיא הוותק ולא מהמשכורת הקובעת

 .עילבהתאם לאמור ל, צוותים בעלי הישגים מיוחדים/ ניתן להעניק תגמול למספר עובדים-
 )9/סז   (

 
74.264 
 . את פירוט ההישגים שבגינן ניתנוהתגמולמנהל יחידת הסמך יציין בהנמקות להענקת / כללימנהל

 
74.265 
 רקלא יוכל לשוב ולזכות , ל"נ או בתגמול הכלליצוות אשר זכה בשנה מסוימת בפרס מקרן מנהל /עובד

 .מלאו שלוש שנים קלנדריות לאחר תום שנת הצטיינותו הקודמתאם 
 

74.266 
מנהל יחידת הסמך רשאי להעניק מכתב /המשרד לתגמול הכספי המנהל הכללי הכללי של בנוסף

 .צוות/הוקרה לעובד
 

74.267 
או , בעלון הפנימי של המשרד;  עובדיםבאסיפת ייתנו פרסום לתגמול העובדים בעלי הישגים האחראים

   .בכל דרך אחרת ראויה
 )5/הס(
 

74.251 - 74.267
  הנעת עובדים- 74פרק 
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  שנה לשירותו בשירות המדינה25 אות הוקרה לעובד שמלאו - 74.3
 

  כללים ונוהל74.32/  הגדרות וחלות 74.31
 

 רות וחלות הגד- 74.31
 

74.311 
 :בפרק משנה זה

  שנה לעבודתו בשירות המדינה לרבות25עובד המדינה שמלאו 
 ;פי חוזה מיוחד-תקופת עבודתו במעמד ארעי או על

-  "עובד ותיק"

- .או תשורה סמלית/מסמך ו   "תעודה"
 
 

74.312 
המדינה לרבות   ירות שנה לשירותו בש25 שמלאו ,הוראות פרק משנה זה חלות על כל עובד קבוע

 .פי חוזה מיוחד-תקופת עבודה קודמת במעמד ארעי או על
 

  כללים ונוהל- 74.32
 

74.321 
 במתק ן  ידי הנהלת המשרד-בטקס שייערך על, או תשורה סמלית/תעודה ועובד ותיק זכאי לקבל  )א(

 ;ממשלתי
ה של העובדים בטקס רשאים להשתתף בני זוגם של העובדים הוותיקים וחברים לעבוד )ב(

 .הוותיקים
 

74.311 - 74.321
  הנעת עובדים- 74פרק 
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 8 חלק
 

  מן השירות וזכויות פרישהפרישה
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 8 חלק
 

  מן השירות וזכויות פרישהפרישה
 
כן מובאות הוראות . כגון התפטרות ופיטורים, בחלק זה מפורטות הדרכים לפרישה משירות המדינה

 .מיוחדות בעניין פרישה מהשירות המתייחסות לבעלי תפקידים  מסוימים
תשלומים לבני , פיצויי פיטורים ושיעוריהם: מו כן מובאות בפרק זה הוראות בדבר הטבות פרישהכ

 .משפחת עובד שנפטר בשירות וגמלאות לעובדי המדינה הפורשים מהשירות ולשאיריהם
 
 

  הוראות כלליות- 81פרק 
  סוגי פרישה מן השירות- 82פרק 
  פיצויי פיטורים- 83פרק 
 כאים של עובד שנפטר בשירות תשלומים לז- 84פרק 
  גמלאות- 85פרק 
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  הוראות כלליות- 81 פרק
 זה מובאים סוגי הפרישה מן השירות  בפרק

המביאה לניתוק הקשר בין המדינה לבין 
וכן מובאים עיקרי הזכויות , העובדים לסוגיהם

 .הקשורות בפרישה מן השירות

  פרישה מן השירות- 81.1
 

 סוגי הטבות  81.12/  דרכי הפרישה 81.11
 פרישה

 
  דרכי הפרישה- 81.11

 
81.111 

 :דרכי הפרישה משירות המדינה הן אלה
 ;)82.1ראה פרק משנה (התפטרות  )א(
 ;82.3- ו82.2ראה פרקי משנה (פיטורים  )ב(
 ;)82.4ראה פרק משנה (העברה לגופים אחרים  )ג(
 ;)82.5ראה פרק משנה (פרישה לגמלאות  )ד(
 ).84ראה פרק (פטירה  )ה(
 

  סוגי הטבות פרישה- 81.12
 

81.121 
עם . עם פרישתו של העובד מהשירות,  שונותהטבות פרישהבדרך כלל מוענקות לעובד או לשאיריו 

ישנם מקרים ונסיבות שבהם אין פרישתו של עובד מקנה לו או לשאיריו כל הטבות פרישה  , זאת
פוטר ללא תשלום פיצויי  עובד ש, עובד המתפטר כדי לעבור למקום עבודה אחר באותה עיר: לדוגמה(

פיטורים או בתשלום פיצויים חלקיים לאחר שהורשע בעבירה שדינה שלוש שנים מאסר או יותר ושיש 
עובד בתקופת ניסיון או במעמד ארעי שפוטר ללא תשלום פיצויי , )82.342(ראה פסקה  (עימה קלון 

ל ועובד שפוטר לאחר שנפסל "פיצויים חלקיים בנסיבות המתוארות בפסקה הנפיטורים או בתשלום 
 ).ידי בית הדין למשמעת-לשירות על

 
81.122 

 :סוגי הטבות הפרישה המוענקות לעובד או לשאיריו עם פרישתו מהשירות הם אלה
 ;)83ראה פרק (פיצויי פיטורים  )א(
 ).85אה פרק ר(גמלאות  )ב(

תשלום משכורת ותמורת ימי , ל מקבלים שאירי עובד שנפטר בשירות"בנוסף להטבות הפרישה הנ
 .33.27 ופיצוי בעד ימי מחלה בהתאם להוראות סעיף 84.1חופשת מנוחה בהתאם להוראות פרק משנה 

 )2/נח(
 

81.111 - 81.122
  הוראות כלליות- 81פרק 
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  סוגי פרישה מן השירות- 82 פרק
,   זה מפורטים סוגי פרישה מן השירותבפרק

תנאים ונהלים הקשורים בכך וטיפול במסמכים 
 .הקשורים בפרישה מן השירות

  התפטרות- 82.1
 

 82.13/  דרכי התפטרות 82.12/  חלות 82.11
 קבלת  82.14/ קדמת על התפטרות הודעה מו
 82.16/  ביטול התפטרות 82.15/ התפטרות 

  נהלים82.17/ זכויות הקשורות בהתפטרות 
 

  חלות- 82.11
 

82.111 
 בעניין מתן  82.13הוראות פרק משנה זה חלות על כל סוגי העובדים בשירות למעט הוראות סעיף 

 .שאינן חלות על עובד ארעי, תהודעה מוקדמת על התפטרו
 

82.112 
ראה (המזכה אותו בקצבת פרישה , הוראות פרק משנה זה אינן נוגעות ליציאה לקצבה ביזמת העובד

 .82.512הוראות בעניין הודעה מוקדמת במקרה של יציאה לקצבה מפורטות בפסקה ). 82.511פסקה 
 

  דרכי התפטרות- 82.12
 

82.121 
פי הודעתו של העובד במכתב אל האחראי באמצעות מנהל -התפטרות עובד משירות המדינה תהיה על

 .היחידה
 

82.122 
ידי כך מהשירות -עובד הנעדר ללא רשות תקופה ממושכת מתפטר על, 82.121על אף האמור בפסקה 

 ).44.120ראה פסקה (
 )23/נא(
 

  הודעה מוקדמת על התפטרות- 82.13
 

82.131 
חייב לתת הודעה מוקדמ ת על כך  למנה ל משאבי אנו ש  באמצעות מנהל ,  המבקש להתפטר מן הש ירות, עובד

 . בה יציין את יום  הוצאת  ההודעה ואת  יו ם הכניסה לתקו פת של ההתפטרות, היחידה
ייתן  ה ודעה מוקדמת  במועדים )  סיס חודשיעובד  שעיקר  גמול עבודתו  מ שתלם על ב(עובד במשכורת   )א(

 :הבאים
 ; יום אחד בשל   כל חודש עבודה -מהלך ששת חוד שי עבודתו הרא שונים   .1
,    ימים6 של  -במהלך התקופה החל בחודש   השביעי לעבודתו עד  תום  ש נ ת עבודתו  הרא שונה    .2

  ;בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה  נוסף
  :   חודשים יהיה8ובד שעבד מועד  הודעה מוקדמת לע: לדוגמא

                                                                      11 =6 +2  X 5. 2 
 . של חוד ש ימים-לאחר שנת  עבודתו הרא שונה    .3

ייתן  ה ודעה מוקדמת  במועדים )  עו בד שעיקר גמול  עבודתו  אינו  מ שתלם על  בסיס חודשי(עובד בשכר   )ב(
 :הבאים

 
 ; אחד בשל   כל חודש עבודה  יום-במהלך שנת עבודתו ה ראשו נה   .1
בתו ספת של יום א חד בשל כל שנ י חודשי עבודה בשנה   ,  ימים14 -במהלך שנת עבודתו הש ניה   .2

  ; האמורה
  ;  חודשים6-מועד  הודעה מוקדמת לעובד שעבד שנה ו : לדוגמא

                                                                17 = 6/2 X 1 + 14 

82.111 - 82.131
  סוגי פרישה מן השירות- 82פרק 
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בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי  ,  ימים21 של -ית במהלך שנת עבודתו השליש .3
 ;עבודה בשנה האמורה

 . של חודש ימים-לאחר שנת עבודתו השלישית  .4
 ) 12, 5,  4, 3'  ס ,2001-א"התשס ,  חוק הודעה מוק דמת לפיטורים ולהתפטרות(
  ) 27/סג(

 
82.132 
או המתפטר מהשירות , 82.131המתפטר מהשירות ללא מתן הודעה מוקדמת בהתאם לפסקה , עובד

י בסכום השווה לשכרו הרגיל ישלם לשירות המדינה פיצו, 82.122עקב היעדרות ללא רשות לפי פסקה 
ורשאי  האחראי לעכב תשלומים  אשר הממשל ה  , בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת

 .חייבת לעובד בעד התקופה שלגביה לא ניתנה הודעה מוקדמת
 )) ב (7'  ס, 2001-א"התשס ,  חוק הודעה מוק דמת לפיטורים ולהתפטרות(
 )27/סג(
 

82.133 
 המשרד מוותר על נוכחותו כי,  רשאי להודיע לעובד שנתן הודעה מוקדמת להתפטרותהאחראי )א(

  ;ממנהועבודתו בפועל של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת או בחלק 
 שלגביה ויתר המשרד על עבודת התקופהישולם הסכום השווה לשכרו הרגיל עבור  לעובד  )ב(

 .העובד
 )) ב (6' ס,  2001-א"התשס ,   הודעה מוק דמת לפיטורים ולהתפטרותחוק(
 )27/סג(
 

82.134 
הסכם ,  לעובד לפי חוקהנתונה באות למעט מכל זכות אינן 82.133 עד 82.131 פסקאות הוראות )א(

 ;קיבוצי או חוזה עבודה
 במועד מאוחר יותר או בחוזה העבודה  לקבועוהעובד סיק  זו אינה גורעת מסמכות המעהוראה )ב(

 .או להתפטרות הארוכה מהתקופה הקבועה בחוק/ הודעה מוקדמת לפיטורים ותקופת
 )12'  ס, 2001-א"התשס ,  חוק הודעה מוק דמת לפיטורים ולהתפטרות(
 )27/סג(
 

  קבלת התפטרות- 82.14
 

82.141 
מועד תחילת וסיום עבודתו בשירות בהתאם  יאשר לו מנהל משאבי אנוש בכתב את , התפטר עובד

כן  . המנוחה העומדים לרשותואת מספר ימי חופשת , וכן יציין באישור נפרד, לדוגמה המפורטת להלן
בהתאם , שתו וכמה ימים יומרו פדיון חופשהומתי יקבל חופשת מנוחה לפני מועד פרי, יציין אם
 .33.183לפסקה 

 :להלן נוסח אישור לעובד על תקופת עבודתו
 :אל

              ________ _ ________     ___/ _____/ ____ 
 תאריך                 פרטי העובד

 
 ר לעובד על תקופת עבודתואישו:                                            הנדון

 
עד ליום ___/____/_הועסק מיום ______ ___ ז"ת' _________ _ _גב/הריני לאשר כי מר

 ._________ _ __ במשרד __ __ /____/_
 ___ _ ________ _ ________ 

    חתימה    מנהל משאבי אנוש        
 _______ _ ________ 

 .תיק אישי: העתק
 )27/סג(
 

82.131 - 82.141
  סוגי פרישה מן השירות- 82פרק 
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  ביטול התפטרות- 82.15
 

82.151 
עובד רשאי לבקש לבטל את התפטרותו כל עוד לא הגיע התאריך שנקבע כתאריך סיום שירותו בהודעה 

 בכתב אל האחראי ותגיע בקשה לביטול התפטרות תוגש ).82.131ראה פסקה (המוקדמת על התפטרות 
 .אליו לפני תום תקופת ההודעה המוקדמת על ההתפטרות

 
82.152 

,  יודיע על כך בכתב לעובד לפני תום תקופת ההודעה המוקדמת, הסכים האחראי לביטול ההתפטרות
 .וההתפטרות תיראה כבטלה

 
 

82.153 
ובד לפני תום תקופת ההודעה או לא הודיע על כך בכתב לע, לא הסכים האחראי לביטול ההתפטרות

 .תיכנס ההתפטרות לתוקפה במועד הנקוב בהודעה המוקדמת, המוקדמת
 

  זכויות הקשורות בהתפטרות- 82.16
 

82.161 
,  פירוט המקרים. מלאים או חלקיים, בפיצויי פיטורים. במקרים מסוימים, התפטרות עובד מזכה אותו

 .83.3בא בפרק משנה מו, בהם זכאי עובד מתפטר לפיצויי פיטורים
 או בפריש ה 55 או לגיל 60בהגיע עובד לגיל (על זכויות לקצבת פרישה של עובד היוצא לקצבה ביזמתו 

 .85.3ראה פרק משנה , )בגלל נכות
 

  נהלים- 82.17
 

82.171 
כדי להיות זכאי . בני משפחתוביקש עובד להתפטר בגלל בריאות לקויה שלו או של אחר מ )א(

 ;יצרף למכתב ההתפטרות תעודה רפואית, )ד(או ) ג(83.311לפיצויי פיטורים בהתאם לפסקה 
מנהל היחידה יעביר את מכתב ההתפטרות והתעודה הרפואית ללשכת הבריאות המחוזית ולשכת  )ב(

שמצב בריאותו משמש עילה או את בן משפחתו , הבריאות המחוזית תעמיד את העובד
 ;בפני ועדה רפואית מחוזית, להתפטרות

מסקנות הוועדה הרפואית המחוזית טעונות אישור ראש היחידה הרפואית לעובדי המדינה אש ר   )ג(
נתונים נוספים , מהעובד או מהמשרד בו מועסק העובד, יהיה רשאי לדרוש מהוועדה המחוזית

 .כדי להשלים את הבדיקה
 )16/נג(

 
82.172 

ובשל כך יש להעמיד לבדיקה רפואית אותו או את בן  , 82.171ביקש עובד להתפטר כאמור בפסקה 
 .דעל העוב, יחולו הוצאות הבדיקות לרבות הוצאות אשפוז הקשורות בבדיקות, משפחתו

 
82.173 

 פסקה מבוטלת
 )14/שע(
 

82.174 
 .82.9ראה פרק משנה , על מילוי מסמכים הקשורים בפרישה מן השירות
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 )82.3ן וכ( פיטורים - 82.2
 

 פיטורי עובד  82.22/  דרכי פיטורים 82.21
 82.24/  פיטורי עובד קבוע 82.23/ בניסיון 

 הפסקת שירות של  82.25/ פיטורי עובד זמני 
 הפסקת שירות  82.26/ עובד המועסק בחוזה 

 82.27/ של עובד הנמנה על הסגל הבכיר 
 סייגים 82.28/ פיטורים לרגל צמצומים 

  לפיטוריםגיםהמשך סיי 82.29/ לפיטורים 
 

  דרכי פיטורים- 82.21
 

82.211 
יעשו בהתקיים , פי חוזה-פיטורי עובד משירות המדינה וכן הפסקת שירות של עובד המועסק על )א(

ובהתאם להליך המתאים הכל כמפורט בפרק משנה , ידי בעל הסמכות לפי העניין-עילה לכך על
 ;זה

 ;רת בדין או בהסכם קיבוציהוראות פרק זה יחולו אלא אם כן נקבע אח )ב(
חוק הודעה מוקדמת לפיטורי ם  הודעה על פיטורים יש למסור בכתב ובהתאם להוראות  )ג(

 ).82.32ראה סעיף  (2001-א"התשס, ולהתפטרות
 )14/שע(

 
82.212 

ראה סעיף ( המדינה נציב שירות ביזמת לפרישה לקצבה אינן מתייחסות הוראות פרקי משנה אלה 
82.52.( 

 
  פיטורי עובד בניסיון- 82.22

 
82.221 

 משרד אוב האחראיהיא בידי , בתוך תקופת הניסיון,  שהתקבל מן החוץפטר עובדהסמכות ל )א(
 ;וידי-י שהוסמך לכך על מביחידת הסמך או

יישלח האחראי הודעה מנומקת לעובד בהתאם , קודם קבלת החלטה על הפסקת תקופת הניסיון )ב(
ויעניק לו , 1.10'  ובהנחיית נציב מס13.8לאמור בהוראות בעניין תקופת הניסיון בפרק משנה 

 .הזדמנות הוגנת להגיב להודעתו
 )4/עא) (14/שע)(9/עו(

 
82.222 

 בתקופת הניסיון תקפים אם נמסרה לעובד הודעת פיטורים בתוך תקופת הניסיון ואפילו פיטורי עובד
 ).13.824ראה פסקה (ו תקופה ביום האחרון של אות

 )9/עו(
 

82.223 
 בתקופת הניסיון אינם טעונים אישור נציבות שירות המדינה ולא התייעצות מוקדמת עם פיטורי עובד
 .ועד העובדים

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.5.2016 
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  פיטורי עובד קבוע- 82.23
 

82.230 
נתונה בידי נציב שירות המדינה   ,")עובד קבוע("פי כתב מינוי -המועסק על לפטר עובדהסמכות  )א(

תאים למלא את אם מצא כי העובד אינו מ, 82.232או מי שהואצלה לו סמכות כאמור בפסקה 
לצורך קביעת אי התאמתו של העובד למילוי התפקיד רשאי נציב שירות המדינה או מ י  .  תפקידו

 ;42.2 ידיו להביא בחשבון בין השאר אם העובד קיים את הוראות פרק משנה-שהוסמך לכך על
כפופה לסייגים המפורטים להלן בסעיף זה וכן סייגים המנויים ,  כאמורלפטר עובדסמכות  )ב(

לפיטורי ,  או בחופשת לידהסייגים לפיטורי עובדת בהיריון (82.31- ו82.29, 82.28בסעיפים 
 .)עובד נכה מלחמה ולפיטורים מסיבות משמעת

 ) א46'  ס, 1959-ט"התשי, )מינויים(חוק שירות המדינה (
 )14/שע(

 
82.231 

התאמת העובד - רשאי להשתמש בסמכותו האמורה לעיל כאשר סיבות אינציב שירות המדינה )א(
יש לנקוט בדרך שיפוטית , אם קיימות סיבות משמעתיות. לתפקידו אינן סיבות משמעתיות

 ;1963-ג"תשכה, )משמעת(חוק שירות המדינה בהתאם להוראות 
  אי התאמה-לפיטוריו קיימות סיבות חופפות לפתיחה בהליכים נגד עובד העשויים להביא  )ב(

הפיטורים לפי פסקה  אין מניעה עקרונית להשתמש בסמכות -ת משמעתיות לתפקיד וסיבו
 .רק משום שעובדות המקרה יכולות להוות גם בסיס לאישום משמעתי, 82.230

 
82.232 

 "):בעל הסמכות "-להלן ( לרשומים מטה 82.230נציב שירות המדינה אצל מסמכותו לפי פסקה  )א(
 ; למנהל הכללי במשרד ולמנהל יחידת הסמך-ה וביחידות הסמך במשרדי הממשל .1
  :'לבעלי התפקידים שבטור ב' ביחידות המפורטות בטור א .2

 'טור א                           '                           טור ב
 בשירות הביטחון הכללי   ראש שירות הביטחון הכללי

במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים יםראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחד
 בוועדה לאנרגיה אטומית מנהל הוועדה לאנרגיה אטומית

 במרכז למחקר גרעיני שורק מנהל המרכז למחקר גרעיני שורק
 במרכז למחקר גרעיני נגב  מנהל המרכז למחקר גרעיני נגב

י מנהל בי ת  למעט לעניין פיטור,  המנהל הכללי של משרד הבריאות-במשרד הבריאות  .3
  ;חולים ממשלתי

ולעניין פיטורי ,  מנהל בית החולים שהוא מנהל יחידת סמך-בבתי החולים הממשלתיים 
אח ראשי וגזבר בבית , מנהל אדמיניסטרטיבי, מנהל מחלקה, סגן מנהל בית החולים

 . המנהל הכללי של משרד הבריאות-החולים 
מדרגת בעל , מוכה בשתי דרגות לפחותובלבד שסמכות זו לא תוחל אלא על עובד שדרגתו נ

אצילת הסמכות אינה גורעת מסמכותו של נציב שירות המדינה . 1-3הסמכות כאמור בנסמנים 
 ;82.231- ו82.230לפעול לפי פסקאות 

בכפוף , יפעיל סמכותו זו) א(82.232בעל הסמכות אשר הואצלה לו סמכות כאמור בפסקה  )ב(
יד י  -להחלטות הממשלה ולכל ההוראות והסייגים לגבי פיטורים כפי שיפורסמו מעת לעת על

 .נציבות שירות המדינה
 )2268, 2267' ע , ט"התש ס, 5913פ "י(
     )18/שע(
 

 
82.233 
 שימוע

 ; ימסור לו בכתב האחראי את הסיבה לפיטורים המוצעים, לפטר עובדשוקל בעל הסמכות  )א(
הזדמנות להביא בפניו , לפטרו לתת לעובד אשר מוצע 82.232 כאמור בפסקה בעל הסמכותעל  )ב(

 .בטרם קבלת החלטה בעניינו, פה-או בעל/את טענותיו בכתב ו, או בפני מי שהוא יסמיך לכך
 )14/שע(
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82.234 
 .ימסור לעובד את ההחלטה ונימוקיה ויציין בהחלטתו את הנימוקים, לפטר עובד בעל הסמכותהחליט 

 
82.235 

 תוך נציב שירות המדינה רשאי לערור על כך בפני פיטוריו החליט על בעל הסמכותעובד אשר  )א(
 ; מיום שהגיעה אליו ההודעה על פיטוריושלושים יום

נציב   סופי רק לאחר שהפיטוריםיהיה הליך , )א(בהתאם לנסמן נציב שירות המדינה הוגש ערר ל )ב(
נציב אין לראות את העובד כמפוטר עד להחלטתו של .  דן בערר ונתן את החלטתושירות המדינה 
 ;שירות המדינה

יש ליתן הודעה מוקדמת לעובד , החליט נציב שירות המדינה לדחות את הערר  כאמור בפסקה זו )ג(
 .82.32בהתאם להוראות סעיף ,  מיום החלטת הנציב בעררפיטוריועל 

 )14/שע(
 

82.236 
 פסקה מבוטלת

  )12/סט(
 

82.237 
ראה פסקה  ( פי פסק דין של בית דין למשמעת-למעט פיטורים המבוצעים על, פיטורי עובד קבוע )א(

טעונים , ופיטורים בעקבות החלטה של ועדה רפואית לפסול עובד משירות המדינה) 8)א(47.384
 ;משא ומתן מוקדם עם ועד העובדים

על הדיונים שהתנהלו במש א  , חתום בידי שני הצדדים, כרון דבריםיג לכך שיירשם זהאחראי ידא )ב(
 ;הגיעו להסכם  אם- ההסכם שהגיעו אליו  עלוכן, ומתן האמור

על חילוקי דעות ( כרון הדברים אל נציבות שירות המדינהיהעתק מז, בכל מקרה, האחראי ישלח )ג(
 ;)11.337 פסקה בדבר פיטורי עובד הכלול ברשימת כוח אדם עודף ראה

אינם טעונים  , והתקבל מחדש לעבודה,  שנה שפרש משירות המדינה60פיטורי גמלאי מעל גיל  )ד(
בהתאם להוראות סעיף אולם טעונים משלוח הודעה מוקדמת , משא ומתן עם ועד העובדים

82.32. 
 )14/שע(

 
82.238 

טעונים אישור מוקדם של נציב שירות  ,  עם פיטוריוחוק הגמלאותפיטורי עובד הזכאי לקצבה לפי 
 :למעט במקרים המפורטים להלן, המדינה לעניין ההוצאה לקצבה

 ;פי החלטה של בית הדין למשמעת-פיטורים על )א(
 או  25%עובד שפוטר לאחר חמש שנות שירות מסיבת מצב בריאות לקוי כשדרגת נכותו היא  )ב(

 ;יותר ובלבד שוועדה רפואית פסלה אותו מהשירות
 ) )2(15' ס, )1970-ל" התש,  ]נוסח משולב [)גמלאות(חוק שירות המדינה (

עובד שפוטר לאחר עשר שנות שירות מסיבת מצב בריאות לקוי ובלבד שוועדה רפואית פסל ה   )ג(
 .ותאותו מהשיר

 ) )3(15' ס, )1970-ל" התש,  ]נוסח משולב [)גמלאות(חוק שירות המדינה (
 )14/שע( 

 
82.239 

  פסקה מבוטלת
 

  פיטורי עובד זמני- 82.24
 

82.241 
לפני התאריך שנקבע כתאריך סיום שירותו  ) זמניעובד (פי כתב הרשאה - המועסק עלפיטורי עובד

על פיטורי עובד כאמור שטרם השלים את תקופת , ואולם. 82.23יחולו הוראות סעיף , בכתב ההרשאה
 .82.22יחולו הוראות סעיף , הניסיון

 )14/שע(
 

82.242 - 82.244  
 פסקאות מבוטלות

 )12/סט(
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 סק בחוזה הפסקת שירות של עובד המוע- 82.25
 

82.251 
נתונה בידי נציב שירות , פי חוזה מיוחד-הסמכות להפסיק את שירותו של עובד המועסק על )א(

אלא אם כן נקבע אחרת  , לפי סוג החוזה כמפורט להלן, המדינה או מי שהוסמך לכך על ידיו
 ;בחוזה ההעסקה

הודיעו על כך יש ל, פי חוזה מיוחד-אם בכוונת האחראי להמשיך להעסיק עובד המועסק על )ב(
 .שלושה חודשים לפני תום החוזה, בכתב מראש

 )9'  ס, 1963-ג ' 'התשכ, חוק פיצויי פיטורין(
 )14/שע(

 

82.252 
פי חוזה מיוחד שטרם השלים את תקופת הניסיון בשירות - המועסק עלפיטוריו של עובדעל  )א(

 ; 82.22יחולו הוראות סעיף , המדינה
פי חוזה מיוחד שהשלים את תקופת הניסיון בשירות המדינה - המועסק עלפיטוריו של עובד )ב(

קודם קבלת ההחלטה . האחראיהנם בסמכות , וטרם חלפו חמש שנים להעסקתו בשירות המדינה
על הפיטורים ישלח האחראי לעובד הודעה מנומקת על הכוונה לסיים את העסקתו ויעניק לו  

 ; 82.233זכות לשימוע כמפורט בפסקה 
 בחוזה מיוחד אשר השלים חמש שנות העסקה בשירות המדינה הנם כשל עובד פיטוריו של עובד )ג(

תקנות שירות ל) 3(1ואולם פיטוריו של עובד המועסק בחוזה לפי תקנה , 82.23קבוע לפי סעיף 
אינם טעונים משא ומתן מוקדם , 16.414  ופסקה1960-ך"התש, )חוזה מיוחד) (מינויים(המדינה 

 ;עם ועד העובדים
 )14/שע(

הנם , אף אם השלים חמש שנות העסקה,  המועסק בחוזה מיוחד בשכר שעהפיטוריו של עובד )ד(
 .לעיל) ב(בהתאם לנסמן , בסמכות האחראי

 )9/עג(
 

82.253 - 82.254  
 פסקאות מבוטלות

 )14/שע(
 

82.255 
סמכות להפסיק שירותו של עובד המועסק בכתב העסקה בשירות הביטחון הכללי נתונה לראש ה )א(

 ;שירות הביטחון הכללי או מי שהוא הסמיך לכך
 )5/עא(

 שירותי הביטחון המועסק בחוזה מיוחד מעל לחמש שנים הנה בסמכות הפסקת שירותו של עובד )ב(
 .האחראי

 )13/עד(
 

  הפסקת שירות של עובד הנמנה על הסגל הבכיר- 82.26
 

82.261 
 פי החלטות הממשלה-נושא משרה בכיר אשר נקצבה למשרתו תקופת כהונה על

'    מיום  ז   4062' מס( הממשלה שכהו נ תו  נקצבה לפי החלטות,  הפסקת עבודה של נ ושא  משר ה בכיר )א(
בטבת '  מיו ם י1154' מסו)  8.2.2009(ט "ד בשבט התש ס" מיום י 4470' מ ס, )7.9.2008(ח "באלול התשס

תהא , ) הכהונה במועדהבמועד החל טרם סיום תקופת(בעילה של אי התאמה , )27.12.2009(ע "התש
לא תופסק  ,   לאמו ר.בהתאם למנגנו ן  שנקבע באותן  החלטות ואומץ  לחוזה העסקה של אות ו  נושא   משרה

פי  -אלא על, כהונתו של  נוש א משרה במהלך תקופת הכהונה שנקצבה למשרה או בתקופת הפרק זמן
( ו  "תשסבסיוון  ה'    מיום ג91' מסל פי החלטת הממשלה , המלצת הוועדה המייעצת למינויים בכירים

 ;11.969זא ת בהתאם למפורט בפסקה ,  )30.5.2006
אשר  הת קבלה בהתאם להמלצת הוועדה  המייעצת  , על החלטה להפסיק את כהונת ו  בעילה של אי ה תאמה )ב(

 .   אין ער ר לנציב  שירות המדינה, למינויים בכירים
 )2/עו(

 
82.262 

  חוקפי-נושא משרה סטטוטורית בכיר אשר נקצבה למשרתו תקופת כהונה על
בעילה של אי התאמה  , פי חוק-הפסקת עבודה של נושא מש רה  בכיר שנקבעה למשרתו תקופת כהונה קצובה על

תהא בהתאם למנגנון  שנקבע באותו חוק ואומץ לחוזה העסקה , ובמועד החל טרם סיום תקופת הכהונה במועדה
 . של אותו  נ ושא  משרה

 )2/עא(
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82.263 
 ת כהונהנושא משרה בכיר שלא נקצבה לו תקופ

תהיה בהתאם לכללים הנהוגי ם  , הפסקת עבודה של  נושא משרה בכיר שלא נקצבה לו תקופת כהונה
ג בשבט " מיום י14/שעמ "ודעת נש בהוהנוהל שפורסםר "פי הוראות התקשי-בשירות המדינה על

 : בהתאם לאופן העסקתו ובשים לב להבחנות הבאות) 28.1.2010(ע "התש
  -טרם השלים תקופת ניסיון  )א(

ודרגת השיא של משרתו נמוכה לפחות בשתי דרגות , רהפסקת עבודה של נושא משרה כאמו
שלא השלים תקופת ניסיון בעילה של אי התאמה תהיה , 82.232מבעל הסמכות כאמור בפסקה 

על החלטה כאמור אין ערר לנציב  . בידי ממונה על המשרה במשרד בהסכמת נציב שירות המדינה
אשר דרגת השיא של משרתו , בודה של נושא משרה כאמורהפסקת ע, אולם; שירות המדינה

תהיה בידי נציב שירות , 82.232אינה נמוכה בשתי דרגות מבעל הסמכות כאמור בפסקה 
 ; המדינה

  -השלים תקופת ניסיון  )ב(
ודרגת השיא של משרתו , הפסקת עבודה של נושא משרה כאמור שהשלים את תקופת הניסיון

תהיה כשל עובד קבוע לפ י  , 82.232וכה לפחות בשתי דרגות מבעל הסמכות כאמור בפסקה נמ
אלא א ם  (החלטה כאמור אינה טעונה משא ומתן מוקדם עם ועד העובדים , אולם ; 82.23סעיף 

 ערר לנציב שירות המדינה בהתאם  על החלטה זו רשאי העובד להגיש).  פי כתב מינוי-הועסק על
 ;82.235לפסקה 

ודרגת השיא של משרתו , הפסקת עבודה של נושא משרה כאמור שהשלים את תקופת הניסיון )ג(
תהיה בידי נציב שירות , 82.232אינה נמוכה לפחות בשתי דרגות מבעל הסמכות כאמור בפסקה 

פי  -אלא אם הועסק על( החלטה כאמור אינה טעונה משא ומתן מוקדם עם ועד העובדים .המדינה
  .ואין עליה ערר לנציב שירות המדינה) כתב מינוי

 . 13.8 כמשמעותה בפרק משנה -בפסקה זו תקופת ניסיון 
 )3/עא(

 
82.264 

 יועץ משפטי של משרד 
תהיה בידי נציב שירות המדינה לאח ר , משרד בעילה של אי התאמההפסקת כהונה של יועץ משפטי ל

בה חברים נציג היועץ , שהתקבלה חוות דעת של ועדה מקצועית אשר הוקמה בנציבות שירות המדינה
ל לשעבר של משרד ממשלתי שימונה על ידי נציב "מנכ, נציג נציב שירות המדינה, המשפטי לממשלה

 .משלהשירות המדינה והיועץ המשפטי למ
 .על החלטה כאמור אין ערר לנציב שירות המדינה

 )2/עא(
 

  פיטורים לרגל צמצומים- 82.27
 

82.270 
 . עובד שירותי הביטחוןהוראות סעיף זה אינן חלות על עובד בתקופת ניסיון ועל

 )5/עא(
 

82.271 
 :בסעיף זה 

ידי -ועד העובדים המייצג את העובדים המוצעים לפיטורים על
 לפיטורי עובדים ואשר איתו נוהגים לנהל משא ומתן בקשר, האחראי

 ;82.237פי פסקה -על
 

 "ועד העובדים" -

סניף הסתדרות עובדי המדינה שבאזור שיפוטו מועסקים העובדים 
 .שהאחראי מציע לפטרם

 עובדי סניף הסתדרות" -
 "המדינה

 

כתוצאה מסיום עבודה , פיטורים ייחשבו כפיטורים לשם צמצומים כשמתעורר הצורך בפיטורי עובדים
כתוצאה משינויים , לרבות צמצום העבודה או הפסקת העבודה. או הפסקתה או צמצום העבודה ביחידה

אה לעניין הסדר זה כסיום  מסירת עבודה לקבלנים לא תיר. בארגון העבודה או עקב שינויים טכנולוגיים
 .הפסקתה או צמצומה, עבודה

 )31/נ(
 
 
 
 

22.3.2012 
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82.272 
יביא האחראי את הדבר לידיעת סניף הסתדרות עובדי , התעורר הצורך בפיטורים לשם צמצומים )א(

 ;קיים אתה דיון בנדוןוי, המדינה במקום בכתב
יעביר האחראי ,  יום14לא הגיעו הצדדים להסכם בדבר הצורך בפיטורים או בדבר היקפם תוך  )ב(

את העניין לדיון בין נציבות שירות המדינה לבין המזכירות הארצית של הסתדרות עובדי 
 ;המדינה

ר תתבקש להכריע  אש, יועבר העניין לוועדת שירות המדינה,  יום14לא הגיעו אלה לסיכום תוך  )ג(
 . ימים10בנושא תוך 

 
82.273 

יגיש האחראי ללא דיחוי לוועד העובדים את , 82.272נסתיימו הליכי הטיפול כאמור בפסקה  )א(
וישלח העתק המכתב לסניף הסתדרות עובדי המדינה , רשימת העובדים המועמדים לפיטורים

 ;במקום
חראי את השגותיו על שמות המועמדים לפיטורים הכלולים  ועד העובדים רשאי להמציא לא )ב(

יציין הוועד את שמותיהם של העובדים אשר , במקרה זה; בהודעת האחראי או על חלק מהם
לדעתו אין לפטרם ויהיה חייב להציע במקומם שמות של עובדים אחרים מבין העובדים שהוא 

 ;מייצג
 האחראי ובין ועד העובדים או הסתדרות ייקבעו בהסכמה בין, אשר יפוטרו, שמות העובדים )ג(

בהתחשב בוותקו של העובד , עובדי המדינה או שניהם יחד והשמות ייקבעו לפי צורכי היחידה
 ;בשירות ובמצבו הסוציאלי

את העבודות המצריכות לימוד והתמחות , בין היתר, בקביעת צורכי היחידה יש להביא בחשבון )ד(
עובד למשרות אחרות במקומות העבודה הכלולים תקופה מסוימת ואפשרויות התאמתו של ה

 .ולמהלך התקין של העבודה) 82.274ראה פסקה (במעגל הפיטורים 
 

82.274 
, במעגל הפיטורים ייכללו רק העובדים המועסקים במקצוע או בעבודה מסוג המשרה המתבטלת )א(

 ;והממלאים משרות ברמה דומה
 רק העובדים במקומות עבודה באזור השיפוט של סניף הסתדרות עובדי במעגל הפיטורים ייכללו )ב(

 ;ידי ועד העובדים שאתו מתנהל המשא ומתן על הפיטורים-המיוצגים על, המדינה
רשאית היא להציע לפיטורים גם , אם מתנהל המשא ומתן עם הסתדרות עובדי המדינה, אולם )ג(

שהם מועסקים באזור השיפוט של סניף  ובלבד , ידי ועד העובדים-עובדים שאינם מיוצגים על
אם המדובר בעובדים המועסקים ביחידת  (הסתדרות עובדי המדינה והם עובדים באותו משרד 

שבו מועסקים העובדים הכלולים ברשימת המועמדים לפיטורי ם  ) יחידת סמך  באותה-סמך 
 .שהגיש האחראי

 
82.275 

,  ים אשר אין הסכמה ביניהם על פיטוריהםהאחראי וועד העובדים ינהלו משא ומתן בדבר העובד )א(
להחליף מועמד או מועמדים שהציעו לפיטורים , ל"אגב דיוניהם על הרשימות הנ, והם רשאים

- ו82.273בכפיפות להוראות פסקאות ,  במועמד או במועמדים אחרים82.273כאמור בפסקה 
82.274; 

 יום מקבלת רשימת המועמדים לפיטורים על השגות  21לא הודיע ועד העובדים לאחראי תוך  )ב(
יראו כאילו הודיע הוועד על , 82.272מצדו על שמות המועמדים לפיטורים כאמור בפסקה 

 ;82.273ה הסכמתו לפיטורי העובדים הכלולים ברשימה שהגיש האחראי לפי הרישא של פסק
ישלח  , אשר הוסכם עם ועד העובדים על פיטוריהם ואף אישר השר את פיטוריהם, לעובדים )ג(

מיד לאחר הסיכום בנדון עם , 82.32כאמור בסעיף , האחראי הודעה מוקדמת על פיטוריהם
העובדים השגות על שמות המועמדי ם  אם לא הגיש ועד ,  יום כאמור לעיל21או בתום , הוועד

 .לפיטורים
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82.276 

 21תוך , ל"לא הגיעו האחראי וועד העובדים לידי הסכם בדבר שמות העובדים אשר יפוטרו כנ )א(
לפי , יועברו חילוקי הדעות שביניהם, 82.273יום מאז הגיש האחראי רשימה כאמור בפסקה 

כאמו ר  , לדיון ולהחלטה של ועדה פריטטית,  הימים האמורים21ד עם תום מי, דרישת כל צד
 ;82.278בפסקה 

,  יום מאז הועברו חילוקי הדעות להחלטתה14לא הגיעה הוועדה הפריטטית לידי החלטה תוך  )ב(
והבורר יתבקש להוציא , 82.278יועברו חילוקי הדעות מיד לבוררות בפני בורר כאמור בפסקה 

 ;פסק בוררין תוך שבעה ימים
והם יעשו כל מאמץ כדי , הצדדים ישתפו פעולה כדי להקל את עבודת הוועדה הפריטטית והבורר )ג(

 .שהוועדה הפריטטית או הבורר יתנו את החלטתם בכל ההקדם
 

82.277 
ישלח האחראי , שר את הפיטוריםואף אישר ה, החליטו הוועדה הפריטטית או הבורר על פיטורי עובד
 .82.32 לעובד מיד הודעת מוקדמת על פיטורין כאמור בסעיף

 
82.278 

תוקם ועדה פריטטית קבועה מורכבת מנצי ג  , בכל אזור שיפוט של סניף הסתדרות עובדי המדינה )א(
 ;אחד של נציבות שירות המדינה ומנציג אחד של הסתדרות עובדי המדינה

והוא יבוא במקום הנציג , לכל נציג בוועדה הפריטטית ימנה הצד הנוגע בדבר ממלא מקום קבוע )ב(
 ;כאשר לא יוכל למלא את תפקידו בוועדה הפריטטית מאיזו סיבה שהיא, הקבוע

רשימת נציגי הסתדרות עובדי המדינה וממלאי מקומם ככל אחד מסניפי הסתדרות עובדי המדינה  )ג(
 ;ידי המזכירות הארצית של הסתדרות עובדי המדינה-המדינה עלתימסר אל נציבות שירות 

ימונו , בהסכמה בין נציבות שירות המדינה ובין המזכירות הארצית של הסתדרות עובדי המדינה )ד(
 ;אשר מביניהם ייבחר בכל מקרה הבורר אשר יכריע כאמור לעיל,  בוררים קבועים10

הבורר ייבחר למקרה מסוים מתוך  . כםבאותם מקרים שבהם לא הגיעה הוועדה הפריטטית להס )ה(
בהסמכה בין נציבות שירות המדינה ובין המזכירות הארצית של הסתדרות ,  הבוררים10רשימת 

 .עובדי המדינה
 

82.279 
 .פיטורים שבוצעו לפי התהליכים שפורטו לעיל הם סופיים

 
  סייגים לפיטורים- 82.28

 
82.281 

 שרהעובדת בהיריון או פגיעה בהיקף המ
אין לפטר או לפגוע בהיקף המשרה באופן  העלול להקטין את הכנסתה של עובדת בכל מעמד  )א(

ובלבד ,  הכלכלהשראלא בהיתר מאת , הנמצאת בהיריון וטרם יצאה לחופשת לידה, שהוא
 ;מועסקת שישה חודשים לפחות בשירותעובדת שה

 ))א(9'  ס, 1954-ד "התשי, חוק עבודת נשים(
 33.302הורה מיועד והורה במשפחת אומנה כהגדרתם בפסקה ,  מאמץהורה זו תחול על הוראה )ב(

 :כשהמועד הקובע הוא
 ,לחוק) א(ד9 עיף לאמץ כהגדרתה בסכוונה ממועד מסירת הודעה על , מאמץ הורהלעניין .1

 מהמועד שבו קיבלו הודעה מאת חודשיםעד יום קבלת הילד לביתם או עד תום תשעה 
 ;לפי המוקדם, מוכרתעובד סוציאלי לפי חוק האימוץ או מאת עמותה 

 יום קבלת היל ד  עד ממועד מסירת הודעה על הריונה של האם הנושאת ,הורה מיועדלעניין  .2
 ;למשמורתו

 הורה במשפח ת  לשמש ממועד מסירת הודעה על הכוונה ,לעניין הורה במשפחת אומנה .3
עד יום קבלת הילד לביתם או עד תום תשעה , לחוק) א(ו9 כהגדרתה בסעיף אומנה 

 החברתיים הסמיכ ו  ווחה והשירותיםרשר ה מי ש הודעה מאתקיבלוחודשים מהמועד שבו 
 . דםלפי המוק, לכך

 ))4)(ב(ו9' ס, ל"החוק הנ(
 )9/עב(
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82.282 
 בהקדם כדי לאפשר לו לטפל כלכלהמשרד היפנה מנהל משאבי אנוש אל , במקרים המחייבים זאת

 יציין את מעמדה של כלכלהמשרד הבפנייתו אל .  ההיתר בטרם יגיע מועד הפיטוריםבפנייתו ולתת את
ויפרט את הסיבה שבגללה רוצים  ) כתב הרשאה וכיוצא באלה, כתב מינוי(את אופן העסקתה , העובדת
מנהל משאבי אנוש ישלח לנציבות שירות המדינה העתק . ת העובדת או לא להמשיך להעסיקהלפטר א

 .מפנייתו זו
 )66/נב(
 

82.283 
 בחופשת לידה

בימי חופשה  , 33.331פי פסקה - בחופשת לידה עלתאין לפטר עובדת בכל מעמד שהוא הנמצא )א(
או בעת חופשת לידה מוארכת בשל מחלת התינוק לפי פסקה  , 33.343פי פסקה -לאחר לידה על

 ימים לאחר תום 60וכן במשך תקופה של , 33.341 או בשל מחלת האם לפי פסקה ,33.361
 ;תקופת ההיעדרות כאמור

אף אם , לעיל) א(תקופות המפורטות בנסמן אין למסור לה הודעה על פיטוריה לפיטורים בתוך ה )ב(
זאת על מנת ליתן לעובדת הזדמנות ,  הימים60תחילת תקופת ההודעה המוקדמת תהיה אחרי 
 ;ממשית וכנה לשוב ולהשתלב במקום העבודה

 באחת או ,  בחופשת לידההמסתיים בעודה, פי חוזה מיוחד-לגבי עובדת המועסקת על )ג(
. תקופת ההיעדרות ימים מתום 60- תוקף החוזה ליוארך, עילל) א(מהתקופות המצוינות בנסמן 

אף אם תחילת תקופת  ,  הימים60יודגש כי אין למסור לעובדת הודעת פיטורים בתוך תקופת 
זאת על מנת ליתן לעובדת הזדמנות ממשית וכנה ,  הימים60ההודעה המוקדמת תהיה אחרי תום 
 ;לשוב ולהשתלב במקום העבודה

בנסיבות חריגות שאינן מאפשרות החזרה בפועל של העובדת למקום , על אף האמור לעיל )ד(
ניתן לפנות , )משרות אמון בעת חילופי שרים: כגון(ואשר אינן תלויות בעובדת , העבודה

 ; הימים60אשר תשקול מתן אישור חריג לפדיון כספי של תקופת , לנציבות שירות המדינה
 ; לרבות עובד-" עובדת"לעניין פסקה זו  )ה(

 )9'  ס, 1954-ד "התשי, חוק עבודת נשים(
 )13/שע(

פחת אומנה כהגדרתם בפסקה  הורה מיועד והורה במש, הוראות פסקה זו יחולו על הורה מאמץ )ו(
 ).י(33.331- ו33.341למעט לעניין פסקאות , 33.302

 ))א(9' ס, ל"החוק הנ(
 )9/עב(

 
82.284 

 השוהה במקלט לנשים מוכות
 או 33.426אין לפטר עובדת השוהה במקלט לנשים מוכות בימי היעדרה מעבודתה לפי פסקה  )א(

ולא ייתן הודעת פיטורים למועד , ום ימי ההיעדרות כאמור ימים לאחר ת60במשך תקופה של 
 ;כלכלהאלא בהיתר מאת שר ה, החל בתקופות האמורות

 ;לדעתו בקשר לשהייה במקלט, לא יתיר השר פיטורים כאמור אם הפיטורים הם )ב(
 .במניין ימי הודעה מוקדמת לפיטורים לא יבואו התקופות האמורות בפסקה זו )ג(

 )) ד(9'   ס,1954-ד "התשי, חוק עבודת נשים(
 )14/סו(

 
82.285 

 גופית וטיפולי פוריות-טיפולי הפריה חוץ
 טיפולי העוברים או עובדת גופית או עובד- עובדת העוברת טיפולי הפריה חוץסיק יפטר מעלא )א(

 150 של תקופהאו במשך , לפי העניין, ) ד(33.311בימי היעדרם מעבודה לפי פסקה , פוריות
ולא יתיר השר פיטורי ם  , כלכלההאלא בהיתר מאת שר , ימים לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור

 הוראות נסמן  ; או טיפולים כאמור כאמורהיעדרותבקשר עם , לדעתו, כאמור אם הפיטורים הם
זה תחול לגבי עובד או עובדת העוברים טיפולים כאמור בנסמן זה לקראת שתי לידות לכל 

רו טיפולים כאמור לקראת הולדת ילדים מבני ואם עב, בתקופת העסקתם בשירות המדינה, היותר
 ; גם לקראת שתי לידות עם בן הזוג הנוכחי-זוג קודמים 

  ))1()ה(9'   ס,1954-ד "התשי,  נשיםעבודת חוק(
 )10/עד(
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שחלפו שנתיים מהיום הראשון ,  כאמורעובדתלא תחול לגבי עובד או ,  פסקה זוהוראת  )ב(
 ;33.311לפי פסקה , להיעדרותם מעבודה בשירות המדינה

 ))2()ה(9'   ס,1954-ד "התשי,  נשיםעבודת חוק(
 )2/סב(

בתקופת הטיפולים כאמור , יחולו גם על עובדת או עובד שלא נעדרו מעבודה) א(הוראות נסמן  )ה(
 י ול ימים לאחר מועד תחילת טיפולי הפוריות או טיפ150או במשך תקופה של , נסמן ובאות

ובלבד שהעובדת או  , כפי שאישר הרופא המטפל בכתב, לפי המאוחר, גופית-ההפריה החוץ
לא יאוחר משלושה ימי עבודה ממועד מתן עד  על הטיפולים סיקהודיעו למע, לפי העניין, העובד

,  ממועד הפיטורים-ואם לא ניתנה הודעה מוקדמת לפיטורים , ההודעה המוקדמת לפיטורים
 נסמן זה הוראות ; לפי העניין,  ימים מאותו המועד14ישור רופא כאמור בתוך  אסיקומסרו למע

 . בשירות המדינה שעבדו שישה חודשים לפחותיםיחולו על עובד
  ))3()ה(9'   ס,1954-ד "התשי,  נשיםעבודת חוק(
 )29/עש(

 
  המשך סייגים לפיטורים- 82.29

 
82.291 

 נכה מלחמה
לא יפוטר , )11.912ראה פסקה (נכה מלחמה שנתקבל לעבודה למשרה השמורה לנכה מלחמה  )א(

 ;פי הסכמה בכתב מאת הרשות המוסמכת להעסקת נכי מלחמה-אלא על
ראה פסקה (פי הודעת תעסוקה -התעורר הצורך לפטר עובד נכה מלחמה שהועסק בשירות על )ב(

,  מסיבות משמעת או צמצומים או מכל סיבה אחרתאו, כיוון שלא השתלב בעבודה, )11.926
יפנה האחראי או מי שהוסמך לכך על ידיו אל הרשות המוסמכת המיוחדת לטיפול בהעסקת נכ י  

כדי לקבל , במוסדות ארציים ובשירות המדינה, לשטח ישראל, מלחמה ולמתן היתר לפיטורי נכה
 ידיו ישלח העתק מפנייתו אל האחראי או מי שהוסמך לכך על. את הסכמתה לפיטורי העובד

 .נציבות שירות המדינה
 )7'  ת, 1951-א"התשי ,  תקנות העסקת נכי מלחמה(
 )66/נב(

 
82.292 

 חייל משוחרר
אין , 34.241שבה חייב המשרד להעסיק חייל משוחרר שהוחזר לעבודה בהתאם לפסקה , בתקופה

 ).34.243ראה פסקה (לפטרו אלא בגלל התנהגות רעה חמורה 
 ))ד)(ג(9'  ס, 1949-ט" הת ש, )החזרה  לעבודה(חוק החיילים המשוחררים (
 

82.293 
 ל"אלמנה או יתום של חלל צה, אלמן, הורה

 למותו ש ל  הראשונהלך השנה במה,  ל" של חלל צהאלמנה או יתום, אלמן,  יפוטר הורהלא )א(
 ;החלל

אלא לאחר קבלת ,  לתפקידהתאמה מחמת אי ל" צהה או יתום שלאלמנ, אלמן,  יפוטר הורהלא )ב(
 ; לפיטוריםהמועמדחוות דעת של עובד סוציאלי או עובד שיקום אודות העובד 

העדפה על שמירת משרות ,  הניתןככל, תוענק) 82.27ראה סעיף  (צמצומים לרגל בפיטורים )ג(
 .ל"של חלל צהה או יתום אלמנ, אלמן, להורה

 )10/עא(
 

82.294 
 עובד בשירות מילואים

 .34.39 ראה סעיף, סייגים לפיטורי עובד בשל שירות מילואים
 )17/סט(
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82.295 
 עובד בתקופת הזכאות לדמי מחלה הצבורה

ת הזכאות לדמי מחלה הצבורה לו במהלך תקופ, לא יפוטר עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלתו )א(
כהגדרתה , 1976-ו"התשל, חוק  דמי מחלה ל4וזאת עד לתקופת הזכאות המקסימלית לפי סעיף 

 ;להלן
-מ ולא יותר , צי לכל חודש עבודה מלאתקופת הזכאות המקסימאלית היא יום וח, לעניין פסקה זו )ב(

  ;בניכוי ימי חופשת המחלה אותם ניצל העובד במהלך תקופת עבודתו, מים י90
חוק הודעה מוקדמת הוראות פסקה זו לא יחולו אם ניתנה לעובד הודעה מוקדמת לפיטורים לפי  )ג(

 .בטרם נעדר העובד עקב מחלתו, 82.32כאמור בסעיף , 2001-א"התשס, לפיטורים ולהתפטרות
 )27/סט (
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 )המשך פיטורים (- 82.3
 

 82.32/  סייגים לפיטורים מסיבות משמעת 82.31
 ביטול  82.33/ הודעה מוקדמת על פיטורים 

/   זכויות הקשורות בפיטורים 82.34/ פיטורים 
  נהלים82.35

 
  סייגים לפיטורים מסיבות משמעת- 82.31

 
82.311 

; פי פסק דין של בית הדין למשמעת -אלא עלבגלל עבירת משמעת ) למעט עובד ארעי(אין לפטר עובד 
,  הוראה זו לא תחול על פיטורים בתקופת הניסיון ועל פיטורים מחמת הרשעה בעבירה שיש עמה קלון

 .45.212ופיטורים בשתי נסיבות אלו לא ייראו כאמצעי משמעת לעניין פסקה 
 )68'  ס, 1963-ג ' 'הת שכ,  )משמעת( שירות המדינה חוק(
 

82.312 
יבצע את ההחלטה המנהל הכללי של , החליט בית הדין למשמעת על פיטורי עובד בגלל עבירת משמעת

 ).47.62ראה סעיף (פי הוראת נציב שירות המדינה -על, המשרד
 

 דמת על פיטורים הודעה מוק- 82.32
 

82.321 
 .בכפיפות לשאר ההוראות של פרקי משנה אלו, זכאי להודעה מוקדמת בכתב, עובד  שפוטר

 
82.322 

להלן ובה יצוין ) ג(עובד שפוטר מהשירות זכאי להודעה מוקדמת בכתב כדוגמת הנוסח המפורט בנסמן 
 .יום הוצאת ההודעה ויום הכניסה לתוקף של הפיטורים

תינתן הודעה מוקדמת במועדים ) עיקר גמול עבודתו משתלם על בסיס חודשי(כורת לעובד במש )א(
 :הבאים

 ;יום אחד בשל כל חודש עבודה -במהלך ששת חודשי עבודתו הראשונים  .1
,  ימים6של  -במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודתו עד תום שנת עבודתו הראשונה  .2

  ;נוסףבתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה 
  :  חודשים יהיה8מועד הודעה מוקדמת לעובד שעבד : לדוגמא

                                               11 = 6 +2 X 5. 2 
 . של חודש ימים-לאחר שנת עבודתו הראשונה  .3

תינתן הודעה מוקדמת ) עובד שעיקר גמול עבודתו אינו משתלם על בסיס חודשי(לעובד בשכר  )ב(
 :יםבמועדים הבא

 ;יום אחד בשל כל חודש עבודה -במהלך שנת עבודתו הראשונה  .1
בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה ,  יום14 -במהלך שנת עבודתו השניה  .2

  ;האמורה
  ; חודשים6-מועד הודעה מוקדמת לעובד שעבד שנה ו: לדוגמא

                                              17 = 6/2 X 1 + 14 
בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה ,  יום21 של -במהלך שנת עבודתו השלישית  .3

 ;בשנה האמורה
 . של חודש ימים-לאחר שנת עבודתו השלישית  .4
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  :להלן נוסח ההודעה )ג(
                                                                             ______ ______   : אל

 __________           פרטי העובד                                                                           תאריך 
 הודעה מוקדמת לפיטורים: הנדון

 .יכנסו לתוקף פיטוריך______הריני להודיעך כי ביום  .1
  *. עליך להתייצב לעבודתך1עד למועד הנקוב בסעיף  .2

 )או(
.  והמשרד מוותר על נוכחותך בתקופה זו, תס תיים  עבודתך בפועל_______ _החל מיום 

תהיה זכאי לתשלום סכום השווה לשכרך הרגיל עבוד התקופה שלגביה ויתר המשרד על 
 *.נוכחותך

ידי  -על, אם יהיו כאלה, עם סיום עבודתך תיערך התחשבנות בדבר הסכומים להם הנך זכאי .3
  .מחלקת משכורת במשרד

                                                                                   
 ______ _ ________ _ ________ 

  חתימה                                                                                     מנהל משאבי אנוש    
 ________ _ ________ 

 מחק את המיותר* 
 .ישיתיק א:  העתק

 ) 12, 5,  4, 3'  ס, 2001-א"התשס ,  חוק הודעה מוק דמת לפיטורים ולהתפטרות(
 )27/סג(

 
82.323 

כי המשרד מוותר על נוכחותו ועבודתו בפועל  ,  לפיטוריםבהודעה מוקדמת, האחראי רשאי להודיע לעובד
לעובד ישולם הסכום  השווה לשכרו הרגיל עבור ; של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת או בחלק ממנה

 .התקופה שלגביה ויתר המשרד על עבודתו
 ) 27/סג(
 

82.324 
עובד שפוטר ולא ניתנה לו הודעה מוקדמת יהיה זכאי לפיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה 

 שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת
 )27/סג(
 

82.325 
 ; 82.523ראה פסקה על הודעה מוקדמת על הוצאה לקצבה  )א(
 .82.251על הודעה מוקדמת על סיום שירותו של מנהל כללי הבא מחוץ לשירות ראה פסקה  )ב(
 

  ביטול פיטורים- 82.33
 

82.331 
יך סיום  כל עוד לא הגיע התאריך שנקבע כתאר, רשאי מי שפיטר את העובד לבטל את פיטוריו, פוטר עובד

הפיטורים יבוטלו בהסכמת העובד ובאישור מוקדם לביטול  . השירות בהודעה המוקדמת על הפיטורים
 .82.238 לפי פסקה האם המדובר בפיטורים שהיו טעונים אישור, מנציבות שירות המדינההפיטורים 

 )14/שע(
 

  זכויות הקשורות בפיטורים- 82.34
 

82.341 
 :בהטבות פרישה מסוגים אלה, בדרך כלל, פיטורי עובד מזכים אותו

 ;)83.212ראה פסקה (פיצויי פיטורים  )א(
 ).85.2ראה פרק משנה (גמלאות  )ב(

שפוטר אחרי השלימו שנת שירות רצופה אחת לפחות ושסיבת פיטוריו אינה האשמה פלילית  א ו  , עובד
 .מקבל פיצויי פיטורים, 85.2אם אינו זכאי לגמלה לפי פרק משנה , עבירה על המשמעת

 

 

82.322 - 82.341 
 וגי פרישה מן השירות ס- 82פרק 

___________________________________________________________________________

28.1.2010 https://www.prisha.co.il/



82.342 
ד זכאי לפיצויי פיטורים במלואם או אין העוב, אם סיבת הפיטורים היתה אחד המקרים הבאים )א(

פי החלטת בית הדין  -לעניין זכות לקצבת פרישה של עובד שפוטר על) (83.212ראה פסקה (בחלקם 
 ):85.211ראה פסקה , למשמעת

 יותר  שנות מאסר או3עובד קבוע שפוטר לאחר שהורשע בפסק דין סופי בעבירה שדינה  .1
ומי שפיטרו קבע כי אין הוא , הנובעת מתפקידיו בשירות או קשורה איתו, ושיש עימה קלון

 ;זכאי לפיצויי פיטורים במלואם או בחלקם בהתחשב בחומרת העבירה וביתר נסיבות העניין
 :עובד בתקופת ניסיון או בתקופת עבודה במעמד ארעי שפוטר בגלל אחת מאלה .2

 ;י תפקידו או בקשר איתוהתנהגות בלתי הוגנת במילו )א
 ;התנהג התנהגות העלולה לפגוע בתדמיתו או בשמו הטוב של שירות המדינה )ב
 ;הורשע בעבירה שיש עימה קלון הנובעת מתפקידו בשירות או קשורה איתו )ג

ומי שפיטרו קבע כי אין הוא זכאי לפיצויי פיטורים במלואם או בחלקם בהתחשב 
 ;בחומרת העבירה וביתר נסיבות העניין

הקביעה של מי שהוסמך לפטר עובד כי אין הוא זכאי לפיצויי פיטורים במלואם או בחלקם כאמור  )ב(
תיעשה לאחר התייעצות עם ועד העובדים במשרד ולאחר מתן הזדמנות לעובד , לעיל) א(בנסמן 

 ;להשמיע את טענותיו בפני המוסמך לפטרו או מי שהוסמך על ידו לכך
פי פסק דין של בית הדין - כאשר הסמכות לפיטורים היא עללא יחול, לעיל) ב(האמור בנסמן  )ג(

 .1963-ג"התשכ, )משמעת(לחוק שירות המדינה  68לפי סעיף , למשמעת
 

  נהלים- 82.35
 

82.351 
ת שירות יהיו אך ורק במכתב אשר וכן הודעה על פיטורים או הפסק, פיטורים או הפסקת שירות של עובד

 .באמצעות מנהל היחידה בה הוא מועסק, יופנה לעובד המפוטר או שעבודתו הופסקה
 

82.352 
על ההודע ה . בכתב, ידי מי שמוסמך לכך-החלטה בדבר פיטורים או הפסקת שירות או עבודה תינתן על

י לחתום מי שהחליט על הפיטור י ם  המופנית לעובד בדבר הפיטורים או הפסקת השירות או העבודה רשא
 .או האחראי, או הפסקת השירות או העבודה

 
82.353 

אולם בכל מקרה יפורטו בה  , הודעת הפיטורים או הפסקת השירות או העבודה תנוסח בהתאם לנסיבות
כמו כן תפורטנה בה זכויותיו של העובד הנובעות  . הנימוקים לפיטורים או להפסקת השירות או העבודה

וכן מספר ימי חופשת המנוחה הצבורה ) אם יש לו זכויות כאלו(מהפסקת השירות או העבודה , פיטוריםמה
באיזו מידה ומתי יקבל חופשה לפני מועד הפרישה ומה יומר בפדיון חופשה , אם, העומדים לזכותו

 .33.186בהתאם להוראות פסקה 
 

82.354 
פי חוזה מיוחד אל נציבות שירות -תב הפיטורים או הפסקת השירות של עובד עלהאחראי ישלח העתק ממכ

לרבות העתק מזיכרון הדברים (המדינה וכן תיאור המקרה ונסיבותיו ונימוקי הפיטורים או הפסקת השירות 
 .)82.237של המשא ומתן עם נציגות העובדים לפי פסקה 

 
82.355 

 פסקה מבוטלת
 )14/שע(
 

82.356 
 .82.9על מילוי המסמכים הקשורים בפרישה מן השירות ראה פרק משנה 

 
82.357 

 ימים מיום שדרש 7או תוך ,  מיום העבודה האחרון של העובד יום14מנהל משאבי אנוש ייתן לעובד תוך 
נוסח . אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עבודה, לפי המוקדם מביניהם, זאת העובד בכתב

 .82.141אישור לעובד על תקופת עבודתו ראה פסקה 
 )27/סג(
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  הסדרים לשמירת זכויות פנסיה- 82.4
 

 העברה למוסד לביטוח לאומי 82.41/  כללי 82.40
 העברה למוסד או  82.42/ ולשירות התעסוקה 

 קרנות ביטוח של ההסתדרות  82.43/ לארגון 
 הקפאת  82.45/  מעסיקים אחרים 82.44/ הכללית 

 הוראות נוהל 82.46/ זכויות 
 

  כללי- 82.40
 

82.401 
 כלשהו שיחול באורח אוטומטי מראש על כל עובד או קבוצת עובדים סיקניתן לערוך הסכם כללי עם מע

,  כלשהוסיקוכן ניתן לערוך עם מע,  בזמן מן הזמנים בעתידסיקאשר יעברו משירות המדינה לאותו מע
בהיעדר הסכם כל ל י  , כמו כן.  מסוימים הנקובים בשמםהסכם מיוחד אשר יחול על עובד מסוים או עובדים

 .ניתן לערוך הסכם יחידי עם העובד עצמו, סיקאו מיוחד עם המע
 )86'  ס, 1970-ל ' 'התש ,  ]נוסח משולב) [גמלאות( שירות המדינה חוק(
 

82.402 
כולן או , יביא בחשבון את תקופת העבודה לעניין זכויות לגמלאות, ד או יחידימיוח, כללי, הסכם כאמור

חוק   "-להלן (, 1970-ל"התש, ]נוסח משולב) [גמלאות(חוק שירות המדינה מקצתן מן המדינה לפי 
והכל לפי התנאים  , וכן מקצתן מזה ומקצתן מזה, חוק הגמלאותפי - שלא עלסיקאו מן המע") הגמלאות

 .לרבות תשלום ותחולה למפרע, שייקבעו בהסכם
 ))א(86' ס, ל" הנהחוק(
 

82.403 
שעובדי המדינה קשורים בה או המשרתת את עובדי ,  פנסיה או עם קרן תגמוליםדין הסכם כאמור עם קרן

 .סיק כדין הסכם עם המע- סיקהמע
 ))ב(86' ס, ל" הנהחוק(
 

82.404 
 והוא יקבע בתקנות  שר האוצר לא יתקשר בהסכם מיוחד אלא בהסכמת העובד שההסכם כאמור חל עליו

 .את התנאים שבהם מותר להתקשר בהסכמים כאמור
 )88' ס, ל" הנהחוק(
 

82.405 
 , 82.401ולא חל על העברתו זו הסכם לפי פסקה ,  כלשהו לשירות המדינהסיקעבר אדם מעבודה אצל מע

תקופת עבודתו במקום , כולן או מקצתן, חוק הגמלאותתובא בחשבון לעניין זכויותיו וזכויות שאיריו לפי 
 .לרבות תשלום ותחולה למפרע, הכל לפי תנאים שייקבעו בתקנות, כולה או מקצתה, עבודתו הקודם

 )91' ס, ל" הנהחוק(
 

82.406 
או לתפקיד ,  אחרסיקלעבודה אצל מע,  חל עליוחוק הגמלאותעבר אדם משירות המדינה בתפקיד ש

רשאי שר האוצר , ולא חל על ההעברה הסכם כאמור,  אינו חל עליוחוק הגמלאותבשירות המדינה ש
חוק לפיו ישולמו לו ולשאיריו גמלאות בעד תקופת שירותו במדינה בתפקיד ש, להתקשר עמו בהסכם

לרבות תשלומי העובד לאוצר  , הכל לפי תנאים שייקבעו בתקנות, כולה או מקצתה,  חל עליוהגמלאות
 .המדינה ותחולה למפרע

 )92' ס, ל" הנהחוק(
 

82.407 
 .85.9 ראה פרק משנה -על שמירת רציפות זכויות לגמלה 
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  העברה למוסד לביטוח לאומי ולשירות התעסוקה- 82.41
 

82.411 
יחול ו  , 11.7 או לשירות התעסוקה בהתאם להוראות פרק משנה מוסד לביטוח לאומיעבר עובד לעבוד ב

 .ל"עליו התנאים והזכויות בהתאם למפורט בפרק משנה הנ
 

  העברה למוסד או לארגון- 82.42
 

82.421 
פרש עובד קבוע מהשירות לאחר שהשלים חמש שנות שירות הנושאות זכות לגמלאות והתחיל לעבוד 

ניתן להתקשר עם  ) 82.422ראה הרשימה בפסקה (אשר עמם קיים הסכם קיבוצי , במוסד או ארגון או להפך
בהסכם לשמירת זכויות לגמלה של  , או קרן פנסיה או קרן תגמולים הקשורים בואותו מוסד או ארגון 

 .העובד המועבר
 

82.422 
הסכמים כללים בעניין שמירת זכויות לגמלאות של עובדים מועברים נחתמו עם המוסדות או הארגונים  

 :הבאים
 ;)לסגל האקדמי(אביב -אוניברסיטת תל )א(
 ;בנק ישראל )ב(
 ;ברית התנועה הקיבוצית )ג(
 ;ירושלים, האוניברסיטה העברית )ד(
 ;חיפה, מכון טכנולוגי לישראל, הטכניון )ה(
 ;ישראל- לארץהסוכנות היהודית )ו(
 ;מוזיאון ישראל )ז(
 ;מרכז הסתדרות המורים )ח(
 ;עיריות ומועצות מקומיות )ט(
 ;קרן היסוד )י(
 .רשות השידור )יא(
 

  קרנות ביטוח של ההסתדרות הכללית- 82.43
 

82.431 
ועבר למקום עבודה הקשור עם קרן פנסיה ) 1.4.1971(א "בניסן תשל' פרש עובד קבוע מהשירות אחרי ז

אפשר להחיל על העובד את ההסכם בין , ללא הגבלת תקופת עבודה מינימלית ולהפך, הסתדרותית
 .הממשלה וקרנות הפנסיה של ההסתדרות הכללית

 
82.432 

 ושירת לפחות חמש שנים הנושאות זכות לגמלאות 82.431עובד אשר פרש לפני התאריך המפורט בפסקה 
,  הקשור עם קרן פנסיה הסתדרותית תוך שנתיים מיום סיום שירותו או להפךסיקוהתקבל לעבודה אצל מע

 .אפשר להחיל עליו את ההסכם בין הממשלה לבין קרנות הפנסיה
 

82.433 
 :ם שנחתם בין הממשלה וההסתדרותלהלן רשימת קרנות הפנסיה של ההסתדרות הכללית עליהם חל ההסכ

 ; מוסד לביטוח סוציאלי-" מבטחים" )א(
 ;קרן גמלאות מרכזית )ב(
 ;קרן ביטוח ופנסיה לפועלים חקלאיים )ג(
 ;קרן הביטוח והפנסיה של פועלי הבניין ועבודות ציבוריות )ד(
 ; קרן הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות-" נתיב" )ה(
 ;קופה מרכזית לתגמולים ופנסיה )ו(
 ; קרן ביטוח ותגמולים-" עדגל" )ז(
 . מרכז לפנסיה ותגמולים-" מקפת" )ח(
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  מעסיקים אחרים- 82.44
 

82.441 
 וקיים אצל אותו  82.43 או בסעיף 82.42פרש עובד משירות המדינה ועבר למעסיק שאינו כלול בסעיף 

 .תקשר בהסכם עם אותו מעסיק לצורך שמירת רציפות זכויות פנסיהניתן לה, מעסיק הסדר פנסיה לעובדיו
 

82.442 
והתקבל לעבודה , פרש עובד קבוע מהשירות לאחר שהשלים חמש שנות שירות הנושאות זכות לגמלאות

ניתן להתקשר עם העובד בהסכם לשמירת זכויות  , אצל מעסיק איתו לא קיים הסדר לשמירת זכויות פנסיה
 .פנסיה

 
  הקפאת זכויות- 82.45

 
82.451 

אך אינו זכאי עדיין  ,  שנות שירות הנושאות זכויות לגמלאות10פרש עובד קבוע מהשירות לאחר שהשלים 
כי זכויותיו לגמלאות תוקפאנה עד הגיעו לגיל הפרישה  , רשאי הוא לבקש מנציב שירות המדינה, לגמלאות

 .חוק הגמלאותל) ג (46מור בסעיף כא, 82.510כמשמעו בפסקה 
 )9/סז(
 

  הוראות נוהל- 82.46
 

82.461 
גמלה וכל , ל משירות המדינה פיצוייםההסדרים המפורטים בפרק משנה זה יחולו על עובד אשר לא קיב

 .הטבת פרישה אחרת בגין סיום שירותו
 

82.462 
על העובד לפנות בבקשה בכתב להחיל עליו את אחד ההסדרים לשמירת זכויות פנסיה ולציין את ההסדר  

 .המבוקש
 

82.463 
החיל עליו את אחד  על סמך בקשת העובד ל, על מנהל משאבי אנוש במשרד לפנות לנציבות שירות המדינה

 ימלא מנהל משאבי אנוש את  -לאחר קבלת אישור נציבות שירות המדינה. ההסדרים לשמירת זכויות פנסיה
 .הטפסים המתאימים

 )66/נב(
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  פרישה לקצבה- 82.5
 

 פרישה ביזמת 82.52/  פרישה ביזמת העובד 82.51
 82.54/  פרישת חובה 82.53/ נציב שירות המדינה 

/ תו של עובד מעבר לגיל הפרישה המשך העסק
 82.56/  זכויות הקשורות בפרישה לקצבה 82.55

 נוהל הטיפול בעובד הפורש לגמלאות
 

  פרישה ביזמת העובד- 82.51
 

82.510 
 ; משנה זהבפרק )א(

 67 גילהוא , ניתן לחייב עובד לפרוש מעבודתו בשל גילו ,  הגיל שבהגיעו אליו-" חובה פרישת גיל"
  ;לגבר ולאישה

  )4'  ס, 2004-ד "התשס,   פרישהגיל חוק(
 ;נסמן מבוטל )ב(
 . יחולו גם על עובד המבוטח בפנסיה צוברת)א( ן נסמהוראות )ג(

  )27/סט(
 

82.511 
 :במקרים הבאים, ביזמתו, עובד רשאי לפרוש מן השירות לקצבה

 ;60לאחר ששירת עשר שנים והגיע לגיל  )א(
לאחר ששירת עשר שנים וועדה רפואית קבעה כי בגלל נכותו אין הוא מסוגל לעבוד בשירות  )ב(

 ;המדינה
במקרה זה יקבל העובד בדרך כלל את הקצבה רק  (57עשרים וחמש שנים והגיע לגיל לאחר ששירת  )ג(

 ;)85.311 ראה פסקה - 60בהגיעו לגיל 
;  אם הודיע בכתב לנציב שירות המדינה- 60אף אם טרם הגיע לגיל , לאחר ששירת עשר שנים )ד(

למרות האמור לעיל יוקדם . 82.510פסקה העובד יקבל את קצבתו בהגיעו לגיל הפרישה כמשמעו ב
 )) .ג(85.171ראה גם פסקה ( .תשלום הקצבה במקרים מיוחדים המפורטים בחוק

 ))ב(46, א17, 17'  ס1970-ל" התש,  ]נוסח משולב) [גמלאות(חוק שירות המדינה (
 )9/סז(

 
82.512 

ישלח הודעה מוקדמת על כך , המבקש לצאת לקצבה ביזמתו באחד המקרים המנויים לעיל, עובד )א(
העתק ההודעה ישלח ; באמצעות האחראי של המשרד שבו הוא מועסק, בכתב לנציב שירות המדינה

 ;העובד ישירות לנציבות שירות המדינה בדואר רשום
,  פי בקשת העובד-על, אולם; ההודעה והעותק יישלחו לא יאוחר מתשעים יום לפני יום הפרישה )ב(

בתנאי שמועד זה יהיה לא מאוחר , רשאי המנהל הכללי של משרדו לדחות את מועד המשלוח
 .משלושים יום לפני יום הפרישה

 ) 2 ,1'  ת,  1968-ח ' 'הת שכ, )הודעה מוקדמת על יציאה לק צבה) (גמלאות( שירות המדינה תקנות; )א(19' ס , ל '' הנהחוק(
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82.513 

יראו אותו כאילו פרש לקצבה כעבור תשעים יום , ד מבלי ששלח הודעה מוקדמת כאמורפרש העוב )א(
 ;מיום הפרישה בפועל

יראו , )ללא הרשאת המנהל הכללי(שלח העובד הודעה על פרישתו פחות מתשעים יום לפני פרישתו  )ב(
 ;אותו כאילו פרש לקצבה כעבור תשעים יום מיום ששלח את ההודעה המוקדמת

, כדין התפטרות ללא מתן הודעה מוקדמת, בה בלא מתן הודעה מוקדמת כאמורדין יציאה לקצ )ג(
ההוראות בדבר עיכוב סכום כסף בגבולות משכורת המגיעה , בשינויים לפי העניין, ובמקרה זה יחולו

 ).82.132כאמור בפסקה (, לעובד בעד התקופה שבה יש להקדים את ההודעה לפרישה
 

82.514 
,  82.512לשם העברתה לנציב שירות המדינה בהתאם לפסקה ,  קיבל האחראי בקשת עובד לצאת לקצבה

 .בשני עותקים) 2850מדף (ימציא לו האחראי טופס תביעה לגמלה 
 

 ב שירות המדינה פרישה ביזמת נצי- 82.52
 

82.521 
 לגיל הפרישה כמשמעו בפסקה  60נציב שירות המדינה רשאי להוציא לקצבה עובד שגילו בין  )א(

על אפשרות ערר על החלטת נציב שירות המדינה בדבר הוצאה (וששירת עשר שנים לפחות ,  82.510
 ;)82.527-  ו82.526ראה פסקאות , לקצבה

יביא את המקרה לפני , הרוצה שאחד מעובדיו יוצא לקצבה לפי הוראות פסקה זו, האחראי של משרד )ב(
 אל נציבות ואחר כך ישלח בתאריך מוקדם ככל האפשר, ל או מנהל יחידת הסמך לפי העניין"המנכ

בדוקים , בחמישה עותקים ממולאים) 2860מדף (שירות המדינה את הטופס אישור גמלאות 
תאריך זה יהיה ,  של הטופס יצוין התאריך המוצע להוצאת העובד לקצבה3בסעיף . וחתומים כדין

 ; יודיע על כך האחראי לעובד,מקביל לפנייה אל נציבות שירות המדינהב. תמיד האחרון בחודש
ל או מנהל יחידת הסמך לפי  "המנכבו יציין כי המקרה הובא לידיעת , האחראי יצרף לטופס מכתב )ג(

או , אם הסיבה להוצאה לקצבה היא צמצום העבודה; יכלול בו נימוקים מפורטים לבקשה ,העניין
, אם הנימוק הוא חוסר יעילות; י מדוע יוצא לקצבה דווקא העובד הנדוןיציין האחרא, חידוש הארגון

כן יציין האחראי אם מסכים העובד להוצאתו לקצבה ; יציין האחראי פרטים המוכיחים את טענתו
 .ולשם כך יקיים מגע עם העובד לפני הגשת הבקשה לנציבות שירות המדינה, בהתאם למוצע

 ))א(18' ס, ל" הנהחוק(
 )14/שע(

 
82.522 

ציב ישמע נ, ציין האחראי במכתב הלוואי לטופס אישור גמלאות כי העובד לא הסכים להוצאתו לקצבה
שירות המדינה את תביעותיהם ואת השגותיהם בנדון של נציג המשרד ושל נציג הסתדרות עובדי המדינה  

 .בטרם יחליט בדבר
 

82.523 
ישלח לו הודעה מוקדמת על כך בדואר , החליט נציב שירות המדינה על הוצאתו של עובד לקצבה )א(

 ;רשום לא מאוחר מתשעים יום לפני יום הפרישה
את זכותו לערור על , בין היתר, יביא נציב שירות המדינה לידיעת העובד, ד הפורשבהודעתו לעוב )ב(

העתקים מההודעה . 82.510החלטתו להוציאו לקצבה לפני הגיעו לגיל הפרישה כמשמעו בפסקה 
, ישלח נציב שירות המדינה בכל מקרה למשרד המעסיק את העובד ולממונה על תשלום הגמלאות

 .בצירוף הטפסים לאישור גמלאות
 ) 2, 1'  ת, 1968-ח "הת שכ, )הודעה מוקדמת על הוצאה לק צבה) (גמלאות(תקנות שירות המדינה ; )ב(19'  ס,ל"החוק הנ(
 )9/סז(
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82.524 

 את הטופס תביעה - בשני עותקים -ישלח האחראי לעובד , עם קבלת העתק ההודעה מנציב שירות המדינה
כן יודיע האחראי לעובד הפורש שבעד כל ימי . למילוי בהקדם) 2850מדף (לגמלה לפורש מן השירות 

 .33.184חופשת המנוחה המגיעים לו אחרי תאריך פרישתו יינתן לו פדיון חופשה בהתאם לפסקה  
 

82.525 
יודיע האחראי על השינוי , ש העובדחל שינוי באחד הפרטים שנרשמו בטופס אישור גמלאות בטרם יפרו

 .לממונה על תשלום הגמלאות במשרד האוצר וישלח עותק מהודעתו לנציבות שירות המדינה
 )32/נד(
 

82.526 
הרואה את עצמו נפגע מהחלטת נציב שירות המדינה להוציאו לקצבה לפני הגיעו לגיל הפרישה , עובד

שכתובתה היא נציבות שירו ת  (רשאי לערור על ההחלטה בפני ועדת השירות , 82.510כמשמעו בפסקה 
תוך ארבעים וחמישה ימים מן היום שבו נשלחה לעובד הודעת  , )91340ירושלים , 34076ד "ת, המדינה

 .נציב שירות המדינה על הוצאתו לקצבה
 )2'  ת, 1968-ח"ה תשכ , )ערר על הוצאה לקצבה) (גמלאות(תקנות שירות המדינה ; )ד(18'  סל"החוק הנ(
 

82.527 
ו בו שמו ומענו של ויפורט, חתומים בידי העורר או בא כוחו,  יוגש בשני עותקים82.526הערר לפי פסקה 

לכתב הערר יצורפו שני עותקים מהודעת נציב שירות המדינה על הוצאתו לקצבה של  . העורר ונימוקי הערר
 .העובד

 ) 5, 4,  ,3' ת  ,ל '' הנהתקנות(
 

  פרישת חובה- 82.53
 

82.531 
 המדינה חייב להוציא לקצבה עובד בתום החודש בו הגיע העובד לגיל הפרישה כמשמעו נציב שירות

 ראה  - 67על אפשרות המשך העסקתו של עובד מעבר לגיל (וששירת עשר שנים לפחות , 82.510בפסקה 
 להורות על פרישתו של עובד לקצבה שהגי ע  נציב שירות המדינה אצל לאחראים את הסמכות). 82.54סעיף 

או שהשלים עשר שנות שירות לאחר גיל הפרישה , ושהשלים עשר שנות שירות, לגיל הפרישה כאמור
וכן להורות על פרישתו של עובד ששירותו הוארך בהתאם לסעיף , עם השלמת עשר שנות שירות, כאמור
 .אושרהבתום תקופת ההארכה ש, 82.54

 ))א(18' ס ל" הנהחוק(
 

82.532 
 ישלח לעובד הודעה מוקדמת על פריש ה  82.531שבו מועסק עובד כאמור בפסקה , האחראי של המשרד

וכן ישלח העתק ממנה לממונה על העובד שנה אחת לפני מועד הפרישה של ) 2865מדף (לקצבה בטופס 
 או מלאת לו עשר שנות 82.510כלומר שנה אחת לפני הגיעו לגיל הפרישה כמשמעו בפסקה , העובד
 היא לאפשר לעובד לערוך את כל ההכנות  מטרת משלוח ההודעה. הכול לפי התאריך המאוחר יותר, שירות

כמו , ולהגיש את תביעותיו ואת משאלותיו בקשר עם תקופות שירות שונות, והסידורים לקראת הפרישה
ההודעה המוקדמת . וכדומה) 85.146ראה פסקה (בקשה להגדלת השירות , )85.16ראה סעיף(שירות קודם 

סידורי ם  , שמש גם תזכורת לממונה על העובד בדבר הצעדים שעליו לנקוט בקשר עם פרישתו של העובדת
 .תכנון ניצול יתרת החופשה העומדת לזכות העובד וכדומה, למילוי מקומו

 
82.533 

תמציא יחידת המיכון ומערכות , ועל מנת להבטיח משלוח הודעה מוקדמת במועדה, לפי דרישת המשרד
 נציבות שירות המדינה  למשרדים פעמיים בשנה רשימת העובדים העומדים להגיע לגיל הפרישה מידע של

א ת  , הרשימה תכלול את תאריך הלידה.  כעבור שנתיים מתאריך מסירת הרשימה 82.510כמשמעו בפסקה 
לשם הכנת  ,  העובד בשירותאת תאריך הכניסה לשירות ופרטים אחרים הנוגעים למעמדו של, מספר הזהות

 .הפעולות שעל מנהל משאבי אנוש לעשותן כדי להוציא את העובד לקצבה
 )9/סז(
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82.534 

ישיים הנוגעים יבדוק את נכונות הפריטים הא, בטרם ישלח מנהל משאבי אנוש הודעה מוקדמת לעובד
או יש סתירה בין תאריכי לידה , אם במסמכים האישיים אין תאריך לידה מלא. למועד הפרישה הצפוי

לא צוי ן  . פי הרשום בתעודת הזהות של העובד-יבדוק אותם על, שונים במספר מסמכים שבתיק האישי
בניסן של אותה ' ד באייראה העובד כאילו נול, תאריך מדויק גם בתעודת הזהות אלא שנת הלידה בלבד

 .ובהתאם לכך ייקבע מועד פרישתו, שנה
 )66/נב(
 

82.535 
על מנהל משאבי אנוש לרכז את כל הפרטים הדרושים , מיד לאחר משלוח ההודעה המוקדמת לעובד

בהתחשב באורך שירותו וביתר הגורמים העשויים להשפיע על שיעור , לקביעת שיעור קצבתו של העובד
על מנהל  , במסגרת זו. 1970 - ל"התש, ]נוסח משולב) [גמלאות(חוק שירות המדינה אות לפי הור, קצבתו

את הפרטים בדבר מעמדו בשירות , לפי המסמכים שבתיקו האישי של העובד, משאבי לבדוק באורח יסודי
,  היעדרויותיו ללא משכורת ואת התקופות שבהן עבד במשרה חלקיתאת, )פי חוזה מיוחד-ארעי על, קבוע(

 .כיוצא בזה, אם היו כאלה
 )66/נב(
 

82.536 
ייבדקו הפרטים מתוך תיקו או תיקיו , שירת עובד חלק מתקופת שירותו במשרד או במשרדים אחרים

לא קיבל המשר ד  . 93.151 ופסקה 11.524אם הועברו למשרדו הנוכחי בהתאם לפסקה , האישיים הקודמים
יפנה מנהל משאבי אנוש אל נציבות שירות  , את התיק או את התיקים האישיים כאמור ואין אפשרות לקבלם

 )66/נב(.ל"המדינה כדי לקבל את הפרטים הנ
 
 

82.537 
בד טופס פרישה לקצבה מטעמי גי ל  ישלח מנהל משאבי אנוש לעו. שישה חודשים לפני מועד הפרישה

תאריך , בהודעה יציין מנהל משאבי אנוש את התאריך הסופי של פרישת העובד לקצבה). 2868מדף (
לפי שיקול דעתו של מנהל משאבי , לשם ניצול יתרת החופשה כולה או מקצתה(הפסקת עבודתו בפועל 

עותקי הטופס . בתו באחוזים ממשכורתותקופת השירות הנוכחית לצורך חישוב קצבתו ושיעור קצ, )אנוש
יודיע מנהל משאבי אנוש לעובד הפורש שבעד כל ימי חופשת המנוחה אחר י  , במקביל. יופצו כמצוין בו
 כן יודיע לו את מספר ימי חופשת המנוחה 33.184יינתן לו פדיון חופשה בהתאם לפסקה , תאריך פרישתו

 . עד יום פרישתוהצבורה העומדת לזכותו
 )66/נב(
 

82.538 
ישלח מנהל משאבי אנוש לעובד טופס תביע ה  , או בסמוך לו. עם משלוח ההודעה על פרישה לקצבה

 .וידריך את העובד במילויו) 2850מדף (לגמלה 
 )66/נב(
 

 ל עובד מעבר לגיל הפרישה המשך העסקתו ש- 82.54
 

82.540 
, באישור ועדת השירות ובהסכמת העובד, רשאי נציב שירות המדינה, 82.531למרות האמור בפסקה 

 .  82.510להרשות את המשך העסקתו של עובד מעבר לגיל הפרישה כמשמעו בפסקה 
נתון לשיקול דעתם . מלאו בעובד כל התנאים המנויים להלן בסעיף זהאם נת, אישור המשך ההעסקה )א(

  ;של נציב שירות המדינה ושל ועדת השירות
 ) א18'  ס1970-ל" התש,  ]נוסח משולב) [גמלאות(חוק שירות המדינה (

שהגיע לגיל , ות את אישור הארכת שירותו של עובדלהתנ, ועדת השירות רשאית במקרים מיוחדים )ב(
למציאת עובד  ) פנייה אל לשכת העבודה וכדומה, בדרך מכרז(בעשיית מאמצים מצד המשרד , 68

 ;מתאים אחר
 .והאחראי יודיע על כך לעובד, נציבות שירות המדינה תודיע לאחראי את ההחלטה )ג(

 )9/סז(
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82.541 
על האחראי למלא טופס בקש ה  , בשני המקרים. היזמה להארכת השירות יכולה  להיות של מנהל כללי או של העובד

 ). 2875מדף  (82.510להארכת שיר ות  לאחר גיל הפרי שה כמשמעו בפסקה 
 

82.542 
מתכוון מנהל כ ללי לבקש מנציב שירות המדינה את העסקתו של עובד מעבר לגיל הפרישה כ משמעו בפסקה  )א(

 ;יקבל מהעובד את הסכמתו בכתב על כך, 82.510
ידאג מנה ל משאבי אנוש  להעמדתו לבדיקה בפני ועדה רפואית מחוזית בהתאם לנוהל   , אמורהסכים העובד כ )ב(

 ;  33.24שנקבע בסעיף 
 . חובה  זו  חלה רק על הא רכת שיר ות  ראש ונה. ועדה זו  תקבע אם כשיר העובד  להמשיך לכהן במשרתו )ג(

 ) 1'  ת1968-ט ''הת ש כ, )המשך הע סקתו ש ל עובד מעבר לגיל הפרישה) (גמלאות( שירות המדינה תקנות(
 

82.543 
,  יעביר המנהל הכללי את טופס הבקשה להארכת שירות,נתקבלה חוות דעת חיובית של הוועדה הרפואית

לוי משרתו של העובד ואת הארכת שירותו לנציבות שירות המדינה לאחר שיציין בו את נחיצות המשך מי
 :לטופס יצורפו. ויציין שהעובד מסוגל להוסיף ולמלא את תפקידיו

 ;הסכמתו בכתב של העובד להוסיף למלא את תפקידיו )א(
 ;אישור הוועדה הרפואית שהעובד כשיר להמשיך ולכהן במשרתו )ב(
 ).93.346ראה פסקה ) (2610מדף (תיק גיליונות הערכה ומשוב של העובד  )ג(
 

82.544 
 יבוצעו בעוד מועד בכדי שהמנהל הכללי יוכל לשלוח 82.543- ו82.542הפעולות האמורות בפסקאות 

לנציב שירות המדינה את הטופס לפחות שישה חודשים לפני שימלאו לעובד גיל פרישה כמשמעו בפסקה  
82.510  . 

 )1'  ת, ל" הנהתקנות(
 

82.545 
יפ נה בעוד מועד   , 82.510מעוניין עובד ל המשיך ולהיות   מועסק לאחר הגיעו לגיל  הפרי שה כמשמעו בפסקה  )א(

   ;לליבכתב אל המנהל הכ
ימלא טופס בקשה להארכת  שיר ו ת לאחר  גיל   ,  82.542האחראי יבצע את ההליכים ה מפורטים בפסקה  )ב(

  . 82.544עד  82.541וינ הג בהתאם להו ר אות פסקאות ) 2875מדף (הפרישה כאמור  
 

82.545 
להרשות א ת   , רשאי  נציב שירות המדינה, )27.3.2012(ב " התשעבניסן' ועדת שירות  מיום דבהתאם להחלטת  )א(

בהסכמת , 2004-ד "התשס, חוק גיל פריש הכמשמעו  ב, פרישת  ח ובהסקתו של עובד מעבר לגיל המשך הע
 : הבאיםמהמאפיינים בהתקיים אחד ,העובד

 שיפורסם  וז את בתנאי  -אומית או א זורית   ברמה ל,  במחסור או בעל מומחיות ייחודיתבמקצוע עובד .1
 ; אחת לתקו פה שתיקבע באישור  נציב שירו ת המדינה, מכרז לאיוש  המשרה

אשר הוגדר ו על ידי המנהל הכללי של משרד הבריאות  באישור נציב שירו ת   ,  מהמקצועותבאחד רופא .2
להארכתופס  ט יש למלא. כמקצועות במצוקה במערכת הבריאות, המדינה  ; )2875  מדף(שיר ות    בקשה 

 )8/עה(
 ובמהלך תקופת הכהונה ה גיע לגיל פריש ת   , ל משרה שתקופת הכהונה בה קצובה בזמןשמונה עובד .3

        ; עד לסיום תקו פת הכהונה במשרה- חובה
 וקיימת חיוניות בה משך העסקתו במשרה   , לת פקיד חיוני בגיל הסמוך לגיל פר ישת חובהשמונה עובד .4

 ;  לגיל פרישת חובהמעבר
או  , או  קליטתו של מחליפו של העובד/בהן לא התאפשר ה בחירתו ו,  מיוחדותנסיבות בהתקיים .5

 ; עם העובד המחליףחפיפהרכי ולצ
בעיצומו של   , פעילה ו מוכחת או  חיוני ות מוכחת  של   העובד,  של  מובילות  ישירהנסיבות בהתקיים .6

       ;השדר וג  טכנולוגי מערכ תי או סגירת  יחיד,  ארג ון-רה ,  רו ויזיה,   לרפורמהמהלך
בכפוף לפרסום ,  זאת- אי ביצוע ההליכים הנדרשים לאי וש משרה חיוני ת מבעוד מועד של בנסיבות .7

  לא יושה  של מכרז  לאיוש המשרה  ולאחר בחינת ה אפשרות למלא  את התפקיד באופן זמני עד מיידי
  , ה משרדכנגדתב חן נציבות שי רו ת המדינה את   הצורך בנקיטת  אמצעים , במקרים כאמור . דרך קבע

 ; בהתאם לנסיבות העניין
ולתקופה ש לא תעלה על תקופת , פי בקשת הממונה על המשר ה-עובד המועסק במשרת אמון על .8

 ;כהונת ה נבחר א ו נ ושא המשרה   הממונה על העובד
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, יהיה רשאי נציב שירות המדינה, לעיל) 8(-)1( בנסמנים  עונים על קריטריוניםשאינם במקרים .9
 )2/עו(. למשך שלושה חודשים חד פעמיתשירותלאשר הארכת 

 ולהתקיימות  ,  זה   הנו בכפוף לכך  שהעובד נמצא כשיר מבחינה ר פואית להמשיך  לכהן במשרתוכללי  אישור )ב(
 של עובד מעבר סקתוהעה משך ()  גמלאות(שאר התנאים  וה הליכים הנדרשי ם בהתאם לתקנות שירות המדינ ה 

   .1968-ט"התשכ,   )לגיל הפרישה
 ) א18'  ס1970-ל" התש,  ]נוסח משולב) [גמלאות(חוק שירות המדי נה (
 ) 9/עג(
 
82.546 

 עובד מעבר לגיל   שללאצול  מסמכותו להרש ות את  המשך ה עסקתו ,  ב אישור  ועדת ה שירות,  רשאיהנציב )א(
 ;  פסקה זובהתאם לאמור ב , פרישת חובה

איש ר ה ועדת השירות  לנציב שירות   , )18.3.2014 (ד"תשע'  באדר  בז" להחלטת ועדת שירות  מיום טבהתאם )ב(
לבעלי התפקידים , )ג מלאות(ש ירות המדינה לחוק ) ב(66-ו) א(18צול מסמכותו לפי סעיפים המדינה לא

 ;   ולסייגים המנוי ים בהלתנאיםבכפוף , שנקבעו בהחלטת ועדת השיר ות 
 ;ידי הנציב-על חו דשים ממועד אצילת הסמכות 18 החלטת ועדת השירות לת קופה של תוקף )ג(
והתנא ים וההליכים   , לעילות המדינה  מסמכותו כמפור ט  בעלי התפקידים להם האציל נציב שירפירוט )ד(

ט בכסלו  "כ מיום 8.3' מס המדינ המפורטים  בהנחיית נציב שירות , הנדרשים לצור ך הפעלת סמכות זו
 ;    נוהל הא רכת שי רות מעבר לגיל  פרישת חובה בנו שא)18.12.2014(ה "התשע

 ב התאם לתקנות   הנדר שיםתהיה בכפוף  לתנאים ולהליכ ים , כ אמור בפסקה זו ,   הסמכות שהואצלההפעלת )ה(
,   82.54לה ורא ו ת סעיף , 1968-ט "ת שכה, )65המש ך העסקתו של ע ובד מעבר לגיל  )  (גמלאות( שירות  המדינה 

 ;כפי שיהיו מעת לעת,    המדינהשירותולהנחיות נציב  ,   רות המדינהלהחלטות ועדת שי
בשינויים  ,  זובפסקהכאמור , יחולו לגבי המקרים בהם אצל הנציב מסמכותו, 82.54 סעיף הוראות )ו(

 .  המחויבים
 ז" טמיוםהחלטת ועדת השי רות ; )ב(102, )ב(66, א18'  ס1970-ל" הת ש, ]משולבנוסח ) [מלאותג( שירות המדינה חוק(

 )18.3.14 ( ד"ת שע' באדר ב
 )8/עה(
 

82.547 
,   82.510כמ שמעו  בפסקה , ב ד מעבר לגיל הפ רישהנציב שירות המד ינה מוסמך להר שות את ה משך  העסקתו ש ל עו )א(

 ;70לתקופה של לא יו תר משנה אח ת ב כל פעם ולא מעב ר לגיל 
יש  לנקוט  בכל הפעולו ת   , לא חר ההארכה  הרא שונה,  להארכה נוספת  של שירות  העוב ד מעבר לגיל  הפ רישה כאמור  )ב(

אלא אם  מצב  בריאותו ומידת היעדרותו מן  , בד לא  יידרש לעמוד ש וב בבדיקה רפוא יתאולם העו.  המפורטות לעיל
 ;בדיקה כאמ ור, לדע ת נציב שירות המדינה או ועדת השירות, העבודה לרגל מח לה מחייבים

.   המנהל הכללי יציין בבקשה את מ צב בריאות העובד ופירוט הימים שבהם נעדר לרגל  מחלה במש ך ה שנה האחרונה )ג(
תודיע על כ ך   , נציב ש ירות המדינה או ועדת השירות מ חייב הדבר בדיקה חוזרת של ועד ה רפואית מחוזיתאם לדעת 

82.543- ו82.542נציבות שירות המדינה לאחראי והוא ידאג להעמיד את העובד בבדיקה רפואית לפי האמור בפסקאות 
 . 
 )2'  ת, ל"התקנות הנ(

 
82.548 

למעט בן  משפחה  שכולה כמפורט בפסק ה  (נציב שירות המדינה לא ירשה  הארכת  העסקת  עובד  
ונציב , ם אישר המנהל הכללי בטופס כי שירותו של העובד חיוני למדינהאלא א. 69מעבר לגיל ) 82.549

אישור המנהל הכללי יצוין בבקשה להארכת שירות המוגשת לנציב . השירות וועדת השירות שוכנעו בדבר
 .השירות

 )2'  ת, ל" הנהתקנות(
 )9/סז(
 

82.549 
;   1950-י"התש ) מולים  ושי קוםתג (חוק משפחות חיילים שנספו במערכהאל מנה או אלמן  כ משמעותם ב,  הורה  שכול

 והועסק בשירות שיש ה פרישת חובה אש ר ה גיע לגיל , 1970-ל "חוק התגמולים לנפגעי פעולת איבה התשאו ב
לא יפוטר ולא יחויב לפרו ש   ,  והוא כ שיר לע בודהפרישת חובהצופים לפחות בתכוף לפני הגיעו לגי ל חודשים ר
,   אלא  אם  קבעה ועדת תעסוקה,במשך תקופה שלא  ת עלה על חמש  שנים מיום  הגיע ו ל גיל פרישת  ח ובהמעבודתו 

א ו  ועד ת  , 1949-ט"הת ש, )החזר ה לעבודה(חוק החיילים המשוחררים   כ משמעותה בשרד הביטחוןמהפועלת ליד 
 :ועדת הת עסוקה תחליט על אי כשירו ת כא מור לעיל באחד המקרים הבאים.  תעסוקה אחרת שתקבע כי איננו  כשיר

 ;בנותן העבודה או בשמם הטוב. הפוגעת במקום עבודתו, העובד אשם בה תנהגות רעה חמורה )א(
 ;העובד הפסיק  מרצונו הטוב את עבודתו ונותן העבודה לא חי יב אותו לפרוש מעבודתו )ב(
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העובד נמצא  ב לתי כשיר  להמ שיך בע בודתו ה קודמת או בכ ל  התעסקות אחרת באותו מקום  עבודה מחמת  )ג(
 . מחלתו או ליקויו הגופני או השכלי

תקנות משפ חות  חיילים שנספו    ,א 13'   ס1950-י"הת ש, )תגמולים  ושיקום(חוק משפ חות ח יילים שנספו במ ערכה (
 )4, 1'  ת1975-ו"הת של , )מעבר לגיל הפרישההעסק ת  עובד (במערכה 

 )9/סז()12/עד(
 

  זכויות הקשורות בפרישה לקצבה- 82.55
 

82.551 
 של עובד אשר וכן זכויות שאיריו, ביזמתו או ביזמת נציב שירות המדינה, זכויות עובד אשר פרש לקצבה

 .85.6- ו85.4, 85.3מפורטות בפרקי משנה , פרש לקצבה
 

  נוהל הטיפול בעובד הפורש לגמלאות- 82.56
 

82.561 
 ; ת במשרדהינם  חלק ממחויבות המעסיק לעובדיו שעבדו שנים רב ו, הנהלים לטיפול בעובד הפורש ל גמלאות )א(
הטיפול בעובד הפורש  לגמלאו ת מופקד בכל מ שרד  בידי עובד  מיחידת משאבי אנ וש  שסיים קו רס רפר נטים    )ב(

 ;לענייני גמלאות 
 .העובד יפעל בשיתוף עם האחראי לשירותי  רווח ה במשרד ובתיאום עם מנהל מש אבי אנוש במשר ד )ג(
 

82.562 
 שיחה אישית לפני הפרישה

.  או עובד הרווחה / הפורש לשיחה אישית עם הרפרנט לענייני גמלאות ושנה לפני הפרישה יוזמן העובד
,  צירוף שירות,שירות קודם (זכויותהשיחה תוקדש לבדיקה ואימות הפרטים בנושאים הקשורים בקביעת 

 . של הפרישהאחריםובהיבטים ) הגדלת שירות וכדומה
 

82.563 
 הכנה לפרישה

למפגשי הכנה  , לאחר קיום השיחה האישית במשרדו, כל עובד יוזמן במרוצת השנה שלפני הפרישה )א(
 ;ירות המדינהידי נציבות ש-לפרישה המאורגנים על

מ ס  , זכויות לגמלאות( לעובד הפורש המגיעות שונות מתן מידע על זכויותמפגשים אלה יוקדשו ל )ב(
 ;ולדיון בהיבט החברתי והאנושי של הפרישה, )ביטוח לאומיהכנסה ו

 .נערכים בשעות העבודה ועל חשבון תקציב המשרד, בנות זוגם/המפגשים מיועדים לעובדים ולבני )ג(
 

82.564 
 טקס הפרישה

 :הטקסים לעובדים הפורשים לגמלאות ייערכו בשתי מסגרות
לטקס  .  בפרקי זמן ובמועדים קבועים שתקבע הנהלת המשרד או יחידת הסמך-טקס פרישה משרדי  )א(

בהתאם לשיקולי הנהלת המשרד יוזמנו למסיבה  . כל העובדים המועמדים לפרישה לגמלאותיוזמנו 
 .גם בני משפחותיהם של העובדים

שווה ערך  (השי יינתן בצורת מדליה או שי שווה ערך אחר .  לעובד הפורשענק שיובמהלך הטקס י
. השנים במשרדאשר ישמש מזכרת לעובד הפורש כאות הוקרה על פעילותו רבת ) מבחינה ערכית

  . כל שנה מראש בתקציבו השנתי,המשרד יכלול את ההוצאה הצפויה לכך
השכלה ורווחה  , ידי אגף הדרכה-על, מעת לעת, סכום ההקצבה לטקס פרישה משרדי לעובד יפורסם

 )3/שע(;בנציבות שירות המדינה
ידי חבריו לעבודה -ביחידת העובד על, או סמוך לו,  הטקס ייערך ביום הפרישה-טקס פרישה יחידתי  )ב(

 .המוזמנים לטקס זה ייקבעו בהתייעצות עם העובד הפורש לגמלאות. בתיאום עם ועד העובדים
 )31/נט(

 
82.565 

 שמירת קשר עם גמלאים
 ; הם חלק בלתי נפרד מאוכלוסיית המשרדגמלאי המשרד )א(
 ;  הטיפו ל בש מירת  ה קשר עם  גמל אי ה משרד י יעשה  בשי תופם ה פעי ל של  ה גמלאים  באמ צעות ו של ע ובד  הרו וחה  במשרד  ) ב(
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 ;  הקשר יקוים בין יחידת המוסד לבין הגמלאים ויש לקיימו בכל התחומים המפורטים )ג(
 ; ו עם גמלאים שפרשו מטעמי בריאות,  ) ומעלה60מגיל   (לי ם עם   הגמ לאים   שפר שו  מטעמי  גי ישמיר ת  הקש ר  תק ו )ד(
שמירת הקשר עם גמלאים שפרשו בגילים נמו כים יותר תהיה  בהתאם להחלטת האחראי לשירותי הר ווח ה    )ה(

 ;  והנהלת המש רד 
 ;כמו כן יישמר ה קשר עם בני ז וג ם של עובדים ש נפטרו בשירות  ו עם בני זוגם  של  גמלאים שנפטרו  )ו(
 : ןהדרכים לשמיר ת הקשר ה  )ז(

הזמנת הגמלאים פעמיים בשנה בחגים  :  כגון,הזמנת הגמלאים לאירועי המשרד או היחידה .1
חנוכת , פתיחת תערוכההזמנת הגמלאים ל, )לקראת ראש השנה ולקראת פסח(להרמת כוסית 

 ;מבנה או מתקן חדש וכדומה
 :לקראת ראש השנהלקראת חג הפסח ו  בתלוש הגמלהשיקבלת  .2

 לגמלאים בפנסיה תקציבית )א
   ; במשרד האוצרמינהל הגמלאותבאמצעות  יוענק השי, לגמלאים בפנסיה תקציבית

 לגמלאים בפנסיה צוברת )ב
השי יוענק  , ירות המדינה אש ר אינם מבוטחים בפנסיה תקציביתשפרשו מעבודתם בשגמלאים ל
 :ידי המשרד ממנו פרש ו לאחר   שהתקיימו לגביהם כל התנאים   הבאים-על
 א ו בתכנית פרישה מאושר ת   60הפורש פרש מעבודתו בשירות  המדינה לאחר שמלאו לו  .1

 ; ידי נציבות שיר ות המדינה-על
 ;  שנים א ו יות ר10הפורש עבד בשירות המדינה במשך תקופה של   .2
 ;2002הפורש סיים את  עבודתו בשירו ת המדינה לאחר  חודש אפריל  .3
 :כמו כן קבלת ה שי תחול על עו בד שהתקיים לגביו אחד מהתנאים הבאים .4

כמי שבש ל מצב בריאותו  , ידי קופת ה גמל שבה  הוא  מבוטח-עובד שנקבע על .א
ל בשל  אינו מסוגל לע בוד בשירות ה מדינה והוכר כ זכאי לקצבה מקופת הגמ

 ; האמור
ואשר היה זכאי  , שאיר של עובד שנפטר במהלך עבודתו בשירות המדינה .ב

 .לקצבה אילו חוק שירות המדינה גמלאות חל העובד
, מחלקת משאבי אנוש תעביר את רשימת העובדים והשאירים העונים על התנאים

אשר , לאגף בכיר פרישה וגמלאות בנציבות שירות המדינה, לעיל) ב2)ז(כמפורט בנסמן 
יבחן ויאשר את זכאותו של העובד שפרש או של שאירו של העובד לשי  בהתאם לאמור 

 )15/עג (.בנסמן זה
 ; פעילויו ת אחרותכינוס הגמלאים  מספר פעמים בשנה לשמיעת ה רצאות ו .3
 ;שיתוף הגמלאים בטיולים הנערכים לעובדי המשרד או  עריכת  טיולים בנפרד .4
ידי המשרד בתיאום עם החברה למפעלי כלכלה  -נופשונים ל גמלאים במסגרת קבוצתית המאורגנת על .5

 ;מ"ותרבות לעובדי  המדינה בע
 בא מצעות קרנות ה חברה  סיוע כספי:    כג ון,קיום קשר אישי  עם הגמלאים   הזקוקים לסיוע ולתמיכה .6

 ;קרן סיוע לגמלאים וכדו מה, ל עובדי המדינה במצוקה"  קרן מיכאל  ";מ"למפעלי כלכלה ותרבות בע
 ;כדי לה גביר את תחושת  השותפות בין  ה הנהלה לבין הג מלאים, משלוח פרסומי המשרד .7
 ; עריכת ביקורים אצל גמלאים חולים והענקת שי .8
לקבלת מידע ולהעלאת בעיות שו נות  שבהן  נתקל ,  מראשקבלת קהל הגמלאים במשרד בימים קבועים .9

 ;הגמלאי
 . ידי גמלאים-בעת חירום ניתן  לאייש משרות   חיוניות על .10

 
82.566 
 לעת  מעת יפורסמו 82.565 כמפורט  בפסקה הפעילויות המוקצבים לגמלאי לשנת התקציב עבור ביצוע הסכומים

 .  שירות המדינהבנציבות השכלה  ור וו חה, להדר כה האגףידי -על
82.567 
אלא   , ל" קשורה במספר המשתתפים  בפעילות הנאינהלכ נסים שנתיים ו לביקורים ,  הסכומים לטיוליםהקצאת

 .   והאלמנותהאלמנים, בהתאם למספר הגמלאים והגמל איות
 

82.568 
ת רבו תיות   , חברתיות תקציבי מתאים למימון פעולות כיסויאם קיים ,  רשאי להקציב סכומי כסף נוספיםהמשרד

 )3/שע (. הנהלת המשרדידי-ש או שרו על ,  ש ירותי  רוו חהעל ידי ה אחרא י -נו ספות   היזומ ות ע ל ורווח תיות  
 

82.565 - 82.568
  סוגי פרישה מן השירות- 82פרק 
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  נהלים הקשורים בפרישה מן השירות ובהעברה ממשרד למשרד- 82.9
 

/  הודעה על הפסקת עבודה 82.92/  חלות 82.91
ידי עובד שפרש מן - החזרת כספים וציוד על82.93

  תעודת שירות82.94/ השירות 
 

  חלות- 82.91
 

82.911 
  82.93על עובד ארעי חלות הוראות סעיפים ; ה זה חלות על כל סוגי העובדים בשירותהוראות פרק משנ

 .82.94-ו
 

  הודעה על הפסקת עבודה- 82.92
 

82.921 
בי אנוש  או עובר עובד ממשרד למשרד ימלא מנהל משא) לרבות פטירה(פורש עובד מן השירות מאיזו ס יבה שהיא 

באופן ממוכן מתוך המערכת המרכזית לניהול  משאבי אנוש טופס הודעה על הפסקת עבודה על כל פרטיו וישלח 
עותקים ממנו יתויקו בתיקים האישיים של העובד  ;  אותו לנציבות  שירות המדינה  ומחלקת הכספים של משרדו 

 . ביחידה בה הועסק ובהנהלת המשרד
יצרף מנהל משאבי אנוש לטופס העתק מאושר של מכתב הפיטורים א ו   , רותנובעת הפרישה מפיטורים או מהתפט

 .ההתפטרות
יישלח   הטופס , עליה  ניתנת  הו דעה מוקדמת ו במקרה של הע ברה ממשרד  ל משרד,  במקרה של פרי שה מן  השיר ות

 .לנציבות שירות  המדינה ולמחלקת הכספים שבוע ימים לפני פרישת העובד או  העברתו
 )9/סב(
 

82.922 
מקרה של העברת עובד ממשרד למשרד אם לרגל בחירה למשרה פנויה ואם  לרגל העברה בהתאם להוראות  פרק ב

 המשרד   אליו  גם  לאחר אי של) 2810מדף  (יש לח האחראי עותק של טופס הו דעה על הפסקת העבודה ,  11.5משנה 
 .הועבר העובד

 

82.923 
ישלח האחראי עותק של טופס הודעה על הפסקת , פרש עובד מן השירות בנסיבות המחייבות תשלום גמלה

 . במשרד האוצרממונה על הגמלאותהעבודה גם ל
 

82.924 
 .42.27או מכתב הערכה ראה סעיף / המלצה ומתן

 )9/סב(
 

 ידי עובד שפרש מן השירות- החזרת כספים וציוד על- 82.93
 

82.931 
 :חייב להחזיר את הכספים ואת הציוד דלהלן, שפרש מן השירות, עובד

 ;)25.134ראה פסקה (חלק יחסי של דמי אגרת רישיון שקיבל  )א(
 ).28.441ראה פסקה (ביגוד שקיבל או ערכו היחסי  )ב(
 

  תעודת שירות- 82.94
 

82.941 
אשר  ת ופק באופן  ,  כל עובד מדינה  קבוע הפורש  מ ן השי רות  יקבל ממנהל משאבי אנוש  של  יחידתו תעודת  שיר ות

 . שממוכן מתוך המערכת המרכזית  לניהול משאבי  אנו
 .ר שאי לקבל תעודת שירות  ל פי בקשתו, פי חוזה מיוחד  וכן עובד א רעי הפורש מן ה שיר ות-עובד המועסק על

 )9/סב(
 

82.942 
בתנאי שדרגת החותם לא תהיה נמוכה מדרג ת  , או מי שהוסמך לכך על ידיו, על התעודה יחתום האחראי

 .הפורש

82.911 - 82.942
  סוגי פרישה מן השירות- 82רק פ
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82.943 

 .של העובד ביחידה בה עבד לאחרונה ובהנהלת המשרדעותק מתעודת השירות יתויק בתיקו האישי 
 

82.943
  סוגי פרישה מן השירות- 82פרק 
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  פיצויי פיטורים- 83 פרק
,   זה מובאות הוראות בעניין פיצויי פיטוריםבפרק

הזכות לפיצויי פיטורים לעובדים מפוטרים 
לשאירי עובד שנפטר וכן , ולעובדים מתפטרים

הוראות פרק זה מבוססות  . שיעורי פיצויי הפיטורים
, 1963-ג"התשכ, פיצויי פיטוריםבחלקן על חוק 

 .ועל התקנות שהותקנו לפיו

  אקדמות- 83.1
 

  חלות83.11
 

  חלות- 83.11
 

83.111 
 ).83.112 ראה גם פסקה(הוראות פרק זה חלות על כל סוגי העובדים בשירות 

 ))א(1'  ס, 1963-ג' 'התשכ ,יי פיטוריםחוק פיצו(
 

83.112 
,  הבניין והעבודות הציבוריות שזכויותיהם הסוציאליות מבוטחות בקרן הביטוח לפועלי, העובדים הארעיים

כיוון שהתשלומים בעדם לקרן הביטוח כוללים גם תשלום  , אינם זכאים לפיצויי פיטורים בהתאם לפרק זה
 .בעד פיצויי פיטורים

 

83.111 - 83.112
 ויי פיטורים פיצ- 83פרק 
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  פיצויי פיטורים למפוטרים- 83.2
 

  עובדים מפוטרים83.21
 

  עובדים מפוטרים- 83.21
 

83.211 
 אם  .רצופה אחת לפחות עצם הזכאות לפיצויי פיטורים קיימת רק לאחר שהשלים עובד שנת שירות )א(

 :חוק פיצויי פיטורים ל2חלה הפסקה בעבודה מהסיבות המפורטות בסעיף 
 ,)החזרה לעבודה(חוק החיילים המשוחררים שירות צבאי ושירות חלקי כמשמעותם ב .1

פי  התחייבות לשירות קבע שלא נתקיימו בו -למעט שירות צבאי מלא על, 1949-ט" התש
, חוק שירות ביטחוןוכן שירות מילואים לפי , ק האמורלחו) ד(1התנאים הקבועים בסעיף 

 ; לחוק האמור26פי צו לפי סעיף -ושירות על, ]נוסח משולב[, 1959-ט"התשי
וכן , פי נוהג או הסכם-פי חוק ואם על-אם על, םיום המנוחה השבועית או חג שאין עובדים בה .2

 ;אחד במאי
 ;חופשה שנתית .3
 ;פי חוק או בהסכמת המעסיק-חופשה או פגרה בשכר שניתנו לעובד על .4
 ;פי חוק או בהסכמת המעסיק-חופשה או פגרה שלא בשכר שניתנו לעובד על .5
 ;שביתה או השבתה .6
 ;תאונה או מחלה .7
 ;א עבד בהם העובדימי אבל במשפחה מטעמי דת או נוהג ל .8
 על הפסקה ארעית ללא ניתוק יחסי עבודה או הפסקה תוך ניתוק יחסי עבודה שאינה עולה .9

 ;שישה חודשים
 )12/שע(

 .1967-ז"התשכ, חוק שירות עבודה בשעת חירוםאימון לשירות עבודה לפי  .10
בקביעת הזכאות לפיצויי פיטורים , תקופת הפסקת עבודה לא תנתק את הרציפות בעבודה ולכן

 .תיכלל גם תקופת העבודה שחלה לפני הפסקת העבודה
-תקופות  ש ירות המובאות   בחשבון לצורכי  גמלאות  על בחישוב תקופת שנת ה שירות  כא מור לעיל כ וללי ם אף  )ב(

-על, ) ממשכורת  העובד18.5%תקופות חופשה ללא משכורת ש שולמו בעדה (. 85.133של פסקה ) ד(פי נסמן
 בשירות הקבע  כדיין או כחייל, כשופט, כחבר כנ סת, תקופות שיר ות כחבר הממשלה( 85.161פי פסקה 

נוסח   [ ) ג מלאות( חוק שי רות המדינה  תקופות  שירות בתפקיד אשר   (85.163פי פסקה -וכן  על) ל"בצה
 ; )אינ ו חל  עליו ואשר  צורפ ו לשיר ותו  של ע ובד שהחוק חל  עליו ,1970-ל" תשה, ]משולב

שבעדה אין מגיעים לעובד פיצויי פיטורים כיוון שלפי החוזה , פי חוזה מיוחד-תקופת שירות על )ג(
שרק , )שנה אחת(תובא בחשבון לצורכי משך התקופה המזערית , המשכורת כוללת פיצויי פיטורים

 :לאחריה זכאי עובד לפיצויי פיטורים בתנאי
 ;זמני או ארעי, עשתקופת שירות זו קדמה ללא הפסק לשירות במעמד קבו .1
-על זמני או ארעי לא היה למשרה השונה לחלוטין ממשרתו, שמינוי של העובד במעמד קבוע .2

 ; המיוחד או ללא קשר אתהפי החוזה 
 .זמני או ארעי, שהפיצויים ישולמו רק בעד תקופת השירות במעמד קבוע .3

 ).83.51 ראה סעיף -על התקופה שבעדה משולמים פיצויי פיטורים  )ד(
 )2, )א(1' ס, ל"החוק הנ(

 
83.212 

וסיבת הפיטורים  , )83.211 ראה פסקה(שפוטר אחרי השלימו שנת שירות רצופה אחת לפחות , עובד )א(
 ;יצויי פיטוריםזכאי לפ, אינה האשמה פלילית או עבירה על המשמעת

שבעדה אינו זכאי לקצבת פרישה לפי , פיצויי הפיטורים משתלמים בעד תקופת שירותו של העובד )ב(
 ;)83.515ראה סייג בפסקה ( או מקרן ביטוח 85פרק 

יוחד והפסקת  האמור לעיל בדבר פיטורים חל אף על הפסקת שירות של עובד המועסק בחוזה מ )ג(
 .עבודה של עובד ארעי

 ))א(1' ס, ל"החוק הנ(

83.211 - 83.212
  פיצויי פיטורים- 83פרק 
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83.213 

זכא י  , או עבירה על המשמעת שעבד שתי עונות רצופות ושפוטר לא מחמת הרשעה פלילית, עובד עונתי
 .לפיצויי פיטורים
 . יום60ודשים רצופים לשנה שבהם עבד העובד לפחות  היא שלושה ח-" עונה" לצורך פסקה זו

 ))א(1' ס, ל"החוק הנ(
 

83.214 
 שלושה חודשים לפחות  , את החוזהפי חוזה מיוחד ואשר הממשלה לא הציעה לחדש-עובד המועסק על

 או הכלכלהבאישור שר , אולם אם נקבע בחוזה. 83.212סקה לצורכי פ,  רואים אותו כאילו פוטרלפני תומו
 .לא יהיה העובד זכאי לפיצויי פיטורים, כי הפיצויים כלולים במשכורת, מי שהוסמך לכך על ידיו

 )28,  9' ס, ל"חוק הנ(
 )19/סו(
 

83.215 
 :עובד שנתמלאו בו כל התנאים דלהלן

 ;פוטר לאחר חמש שנות שירות ובטרם השלים עשר שנות שירות )א(
 ;סיבת הפיטורים היא מצב בריאות לקוי )ב(
 ;25%-נקבעה לו דרגת נכות פחותה מ )ג(
 .מלהאינו זכאי לג )ד(

 ).85.213- ו83.523 אותראה פסק(יקבל מענק בנוסף לפיצויי הפיטורים 
 

83.213 - 83.215
 י פיטורים פיצוי- 83פרק 
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  פיצויי פיטורים למתפטרים- 83.3
 

  עובדים מתפטרים83.31
 

  עובדים מתפטרים- 83.31
 

83.310 
ושסיבת התפטרותו , )83.211 ראה פסקה(ות שהתפטר אחרי השלימו שנת שירות רצופה אחת לפח, עובד

ובלבד שנתן העובד הודעה מוקדמת , זכאי לפיצויי פיטורים, 83.311היא אחת הסיבות המפורטות בפסקה 
תלמים בעד תקופת שירות של עובד  פיצויי פיטורים מש (82.131על התפטרותו בהתאם להוראות פסקה 

 ;)83.515 ראה סייג בפסקה - או מקרן ביטוח 85שבעדה אינו זכאי לקצבת פרישה לפי הוראות פרק 
 

83.311 
 :להלן הסיבות ה מזכות בפיצויי פיטורים

  א ם העובדת מתפטרת תוך ש נה   , )  הי ריון לפחות שבועות שלעשרים  ושישה לרבות לי דת ולד מת לאח ר (לידה  )א(
    ; הליד ה אחת מיום 

 ) 14/סז(
,  לטפל בו על מנ ת ,  שנהקיבלה לאימוץ ילד והתפטרה  לפני שמלאו לי לד , לב דה או עם בעלה , ובדת אשרע )ב(

   ;אם לפני ההתפטרות וא ם לאחריה, פקיד סעד לאימוץובלבד שהוצג א ישור 
 ) 11/סז(

 :יחולו  על עובדת ועל עובד  אם נתקיים בהם  אחד מאלה) ב(-ו  )א  (וראות  נסמןה )ג(
בסמוך  ,  ישה חודשים   רצופים לפחותבמשך  ש)  גם  מחוץ  לשירות(בת זו גו  של  העו בד הועסקה כעובדת  .1

 ; )לעניין ז ה י ראה כעבודה גם  תקופת הפסקה בעבודה שבה נמשכים יחסי עבודה  (.לפני יום התפטרותו
 ; הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית או בטיפולו הבלעדי מחמת נכות או מחלה של ב ת זו גו .2
 לפחות בסמוך לפני יום   עשר חוד שים  ר צופים-בת זו גו  של  העו בד  היתה  עובדת עצמאית במשך שנים  .3

 .ולא  הפסיקה את עיסוקה לצורך טיפול  בילד, לפי העניין, הלידה או בסמוך לפני קבלת הילד לאימוץ
 . לא יחולו הו ראו ת אלו על בן  הזו ג השני.  התפטר אחד מבני הזו ג כאמו ר

ד ש ימים   חו,  יחידתומנהל משאבי  אנוש  של עובד המבקש להתפטר מעבודתו עקב מימוש ז כאות  זו  ימסור  ל
הודעה בכתב חתומה בידו ובידי בת זוגו או   , )82.131 פסקה הרא(לפחות לפני מועד ההתפטרות המבוקש 

חובת מסירת הודעות   (כמפורט בתקנות פיצויי פיטורים לפ י הנוסח כמפורט , בהתאם לעניין, בידו בלבד
 ). 1988-ט"התשמ, )למעסיק

יצרף ל הודעה אישור   ,  מחמת נכ ות או  מחלת בת זו גו, ודתו כדי לטפל ב ילדועובד המבקש להתפטר מעב
אשר  ידא ג   , יעביר מייד את   ההודעה לאחרא י מנהל  תחום משאבי א נוש  . רפואי בדבר ה נכ ות א ו מחלת בת  הז וג

,  י ום מיום  מסירת הודעת   העובדעשר-ח מישהאו  בתום  , כי פיצויי הפיטורין יש ולמו  ביום הפסקת העבודה
 . י התארי ך המאוחר יות רהכל לפ

 
כי אי נו   ,  ידי הו ועדה ה ר פואית המחוזית-שא ושרה  על , פי תעודה  רפוא ית-אם הוכיח  העובד על,   מחלה או  נכות )ד(

 ; )82.172בהתאם להורא ות פסקה (מוכשר להמשיך  בעבודתו כתוצאה מהמחלה או מהנכות  
המחייבת החלפת מקו ם , שנה18יו למטה מגיל זוגו או מחלת אחד מבנ-מחלת העובד או מחלת בן )ה(

אם אמנם הוחלף מקום ,  ידי ועדה רפואית מחוזית-לפי תעודה רפואית שאושרה על, המגורים
בהתאם להוראות (המגורים ואם אין באפשרות הממשלה להעסיק את העובד במקום מגוריו החדש 

 )49/נו( ;)82.173-ו 82.172ות אפסק
 :א ו של   אחד מבני משפחתו הבאים, עובד שהתפטר לרגל מצב בריאותו של ו )ו(

 ; לרבות  הידוע בציבור כבן זוג ו,  בן זוג ו .1
 ;לרבות  ילד מאומץ או חור ג , ילדו .2
 ;הורהו  של העוב ד .3
 . ושעיקר כ לכלתו עליו, הגר  עם ה עובד,  זו גו-  של ה עובד או הו רהו  של בן סבו, נכדו .4

תה  יתנא י העבודה ושאר  נסיבות העניין הי, ידי ועדה רפוא ית מחוזית-ולאור  הממצאים הרפואיים שא ושרו  על
 ; סיבה מספקת להתפטרותו

 ; לו  שירות סדיר שלא קדם ל"צההתגייסות לשירו ת קבע ב )ז(
 ;  ובשל או תה התגייסותל"צההתפטרות בסמוך לפני התגייסו ת לשירות  סדיר  ב )ח(

 ))ג(11  'ס, 1963-ג "תשכה ,חוק פיצויי פיטורים(
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הן , לתקופה ארוכה יותר משנתיים,  מייד לאחר שירות סדירל"צההתגייסות לשירות קבע ב )ט(
 ;בהתחייבות אחת והן בכמה התחייבויות רצופות

,  לאחר שירות של שישה חודשים לפחות הסוהרשירות בתי או במשטרת ישראלהתגייסות לשירות ב )י(
, חוק פיצויי פיטוריםא ב11לסעיף ) 3(או ) 2(או אם נתמלא אחד התנאים המפורטים בנסמנים 

 ;1963-ג"התשכ
או בחירה למועצה , 42.352פי פסקה -ומית על או לרשות מק42.341פי פסקה -מועמדות לכנסת על )יא(

 ;42.356פי פסקה -של רשות מקומית על
ובלבד שהעובד גר ביישוב החקלאי , העתקת מקום המגורים מיישוב שאינו חקלאי ליישוב חקלאי )יב(

 ;)יישוב שמרבית תושביו הם חקלאייםמושב או , הוא קיבוץ" יישוב חקלאי("לפחות שישה חודשים 
תקנות פיצויי פיטורים ל) ב(12המפורטים בסעיף העתקת מקום מגורים של עובד לאחד היישובים  )יג(

 מיישוב שאינו נמנה 1964-ד"התשכ, )והתפטרות שרואים אותה כפיטורים, חישוב הפיצויים(
  :ובלבד שגר באותו מקום שישה חודשים רצופים לפחות, עימהם

אם המרחק בי ן  , זוגו-ליישוב בישראל שבו היה גר בן, לרגל נישואיו, העתקת מקום מגוריו של עובד )יד(
וק  מ לפחות ומקום מגוריו החדש רח"מקום מגוריו החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא ארבעים ק

  ;יותר ממקום עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם
 )2/נא(

מ לפחות ממקום  "ליישוב בישראל המרוחק ארבעים ק, לרגל גירושיו, העתקת מקום מגוריו של עובד )טו(
 ;ובלבד שגר ביישוב כאמור שישה חודשים לפחות, מגוריו הקודם

פ י  -שירות צבאי עלזוגו המשרת ב-עקב העברה בתפקיד של בן, העתקת מקום מגוריו של עובד )טז(
אם המרחק בין מקום מגוריו , שירות בתי הסוהר או במשטרת ישראלאו ב, התחייבות בשירות קבע

 רחוק יותר ממקום ומקום מגוריו החדש, מ לפחות"החדש לבין מקום מגוריו הקודם הוא ארבעים ק
 ;עבודתו מאשר מקום מגוריו הקודם

 שירות הביטחון הכלליזוגו המשרת ב-עקב העברה בתפקיד של בן, העתקת מקום מגוריו של עובד )יז(
אם המרחק בין מקום מגוריו החדש לבין מקום ,  ולתפקידים מיוחדיםסד למודיעיןהמואו עובד 

ומקום מגוריו החדש רחוק יותר ממקום עבודתו מאשר , מ לפחות"מגוריו הקודם הוא ארבעים ק
 ;מקום מגוריו הקודם

זוגו המשרת בשירות המדינה או בגוף ציבורי -עקב הצטרפותו לבן, העתקת מקום מגוריו של עובד )יח(
ואשר היחידה שבה הועסק בן הזוג מועברת לירושלים לפי , אחר שאישרה לעניין זה הממשלה

 ;מ לפחות"והמרחק בין מקום מגוריו הקודם לבין ירושלים הוא ארבעים ק, החלטת הממשלה
זוגו העובר למקום עבודה אחר ולמקום מגורים -עקב הצטרפותו לבן, העתקת מקום מגוריו של עובד )יט(

ובלבד שמקום מגוריו , צאים לפחות ארבעים קילומטרים ממקום מגוריו הקודםאחר בישראל הנמ
החדש של העובד רחוק יותר ממקום עבודתו ממקום מגוריו הקודם ושהעובד גר שישה חודשים 

 ;לפחות במקום מגוריו החדש
 ))ט(12'  ת, 1964-ד"התש כ, )והתפטרות שרואים אותה  כפיטורים, חישוב הפיצויים(תקנות פיצויי פיטורים (

 מרכז מיפוי ישראל הוא פרסום מרחקי דרך של ) טי(עד ) די(הקובע לעניין מרחקים לצורך נסמנים 
 .משרד הבינוי והשיכוןב

) ד(12המפורטים בסעיף ההתנחלות או ההיאחזות העתקת מקום מגוריו של עובד לאחד ממקומות  )כ(
, 1964-ד"התשכ, )והתפטרות שרואים אותה כפיטורים, חישוב הפיצויים(תקנות פיצויי פיטורים ל

 :ובלבד שגר באותו מקום שישה חודשים רצופים לפחות
  )20/סט(

התפטרות של עובד עונתי שעבד שלוש עונות רצופות מחמת שלא הובטחה לו עבודה עונתית   )כא(
 ;רצופה

 ;34.229בנסיבות האמורות בפסקה , מציאת משרה מתאימה לעובד צעיר לשעבר-אי )כב(
רץ בשליחות המדינה או בשליחות קופה ציבורית לא-זוגו היוצא לחוץ-הצטרפותו של עובד לבן )כג(

אם המשרד , 1970-ל"תשה, ]נוסח משולב[) גמלאות(חוק שירות המדינה  ל35כמשמעותה בסעיף 
 ;שבו הועסק מאשר כי אינו יכול לאשר לעובד חופשה ללא משכורת לתקופת השליחות

פטרות של עובד בעקבות הרעה מוחשית בתנאי העבודה או בנסיבות אחרות שביחסי העבודה הת )כד(
  ;שבהן אין לדרוש ממנו שימשיך בעבודתו, כלפי העובד

חישוב הפיצויים והתפטרות שרואי ם   (תקנות פי צויי פיטורים , )ב(11,  8, 6' ס , 1963-ג "הת שכ, חוק פיצויי פיטורים(
 )12, 11'  ת, 1964-ד"התש כ, )כפיטורים
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ידי לשכת הסעד או משרד -אשר אושרה על,  התפטרה עובדת עקב שהייתה במקלט לנשים מוכות )כה(
ובלבד שסמוך לפני , רואים את ההתפטרות לעניין חוק זה כפיטורים, הרווחה והשירותים החברתיים

, "אישור", לעניין  נסמן  זה; התפטרותה שהתה במקלט כאמור תקופה של שישים ימים לפחות
 1954-ד"התשי, חוק עבודת נשיםל) 5)(ג(7 כהגדרתם בסעיף -" לשכת סעד ומקלט לנשים מוכות"
 ).33.426ראה פסקה (
 )   א7' ס,  1963-ג "התשכ, חוק פיצויי פיטורים(
 )27/סג(

 
83.312 

  83.311פסקה בכמפורט   עובד אשר הוועדה הרפואית המחוזית לא אישרה את המחלה או הנכות )א(
 ;על החלטת הוועדה הרפואית המחוזית בפני הוועדה הרפואית המרכזית רשאי לערור, )ו(-ו) ה(, )ד(

 .החלטתה של הוועדה הרפואית המרכזית בנדון היא סופית )ב(
 

83.313 
אל א  , זכאי לפיצויי פיטורים אינו, הפורש מן השירות עקב סירובו לעבור עם יחידתו למקום אחר, עובד

 .83.621על מקרים כאלה יחולו הוראות פסקה . במקרים מיוחדים
 

83.314 
  .83.6 ר פיצויי פיטורים למתפטרים ונוהלי התשלום ראה פרק משנהעל הסמכות לאש
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 )2/עד( בוטל - 83.4

  שיעור פיצויי הפיטורים- 83.5
 

/   התקופה שבעדה משלמים פיצויי פיטורים 83.51
 83.53/  עובד המקבל משכורת חודשית 83.52

  עובד במשרה83.54/ עובד המקבל שכר יומי 
/   עובד ביותר ממשרה מלאה אחת 83.55/ חלקית 

- עובד בחוץ83.57/  עובד במינוי בפועל 83.56
 החזרת כספים למשרד בעד עובד 83.58/ לארץ 

  בקרןחברותושהפסיק את 
 

  התקופה שבעדה משלמים פיצויי פיטורים- 83.51
 

83.511 
מיום תחילת עבודתו של   התקופהלצורך חישוב התקופה המזכה בפיצויי פיטורים תובא בחשבון כל

למעט ) פי הצהרת חניכות-צעיר המועסק על-או עובד, צעיר-לרבות עובד(, העובד ועד לתאריך פיטוריו
 :תקופות אלו

ראה (לרבות שירות קבע המזכה בהחזרה לעבודה , פי התחייבות לשירות קבע-שירות צבאי מלא על )א(
 ;)34.226פסקה 

 ; יום בסך הכל120 העודפת על בחוק החיילים המשוחרריםתקופת שירות חלקי בצבא כמשמעותו  )ב(
, מכוח היותו עובד, לתשלום היעדרות מן העבודה מחמת תאונה או מחלה שבעדה אין העובד זכאי )ג(

,  אפילו בתשלום,  כל תקופת היעדרות כאמור-בעובד ארעי  -מאוצר המדינה או ממקום אחר וכן 
 ;)83.513ראה גם פסקה ( יום לכל שנת עבודה 30-הארוכה מ

העודפת על שבעה ימים לשנת  ,  בינו לבין השירותעבודהללא ניתוק יחסי , הפסקה ארעית בעבודה )ד(
 .עבודה

 )10' ת,  1964-ד'' התשכ ,  )חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים כפיטורים(תקנות פיצויי פיטורים ; 13' ס , ל ''החוק הנ(
 

83.512 
 תחושב תקופה של 83.511  של פסקהאלצורך חישוב התקופה המזכה בפיצויי פיטורים כאמור בריש )א(

 :חופשה או של פגרה ללא משכורת באופן הבא
חופשה ; תיכלל בתקופה המזכה בפצויי פיטורים,  יום לשנת עבודה14-הקצרה מ, חופשה כאמור )ב(

 .לא תובא בחשבון התקופה המזכה בפיצויי פיטורים,  יום לשנת עבודה14-העודפת על, כאמור
 14לצורך חישוב  ;חישוב השנים מיום תחילת עבודתו של העובדכל שנה ב - "עבודהשנת : "בפסקה זו

 .תובא בחשבון רק שנת עבודה שלימה, היום האמורים
 

83.513 
וכן על חישוב תקופת שירות   , שנה35על אישור תקופת שירות עודפת על , על חישוב תקופת שירות קודמת

 .85.76- ו83.61 ראה סעיפים -יצויי פיטורים לצורך התקופה בעדה משלמים פ, ל"קבע בצה
 

83.514 
,   או מקרן ביטו ח 85לפי פרק  פיצויי פיטורים משתלמים בעד תקופת שירות בעדה אין העובד זכאי לגמלה

  .83.515ובכפיפות לאמור בפסקה 
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83.515 
 :בפסקה זו

עבר למעמד קבוע ולא קיבל פיצויי פיטורים , מי שהיה מבוטח בקרן ביטוח
בעד תקופת שירותו במעמד ארעי ותקופה זו לא הובאה בחשבון לצורכי  

 ;גמלאות

-  "עובד"

שבו זכויות העובד  , צא בזהוכיו, פי חוזה מיוחד-על, שירות כעובד ארעי
 .ו בקרן ביטוחלגמלאות בוטח

-  "שירות במעמד ארעי"

 בעד תקופת שירותו 83.531 או 83.521זכאי לפיצויי פיטורים עם פרישתו לקצבה לפי הוראות פסקה , עובד
 :למעט במקרים הבאים, במעמד ארעי שבעדה אין הוא מקבל קצבה עם פרישתו

 ;)85.211ראה פסקה ( ומעלה 25% בשל נכות של עובד הפורש )א(
 ;)85.531ראה פסקה (שאירי עובד שנפטר בשירות  )ב(
חוק   והוא לא רכש זכויות לגמלה בעד תקופת עבודתו במעמד ש70%-עובד שקצבתו הוגדלה ל )ג(

 ).ג(-ו) ב (85.142ראה פסקה ( אינו חל עליו הגמלאות
 ))1.4.1986(ו "הת שמ' א באדר ב"כ): ג(תחולת נסמן (         

 

     
 

  עובד המקבל משכורת חודשית- 83.52
 

83.521 
 :בסעיף זה

, 24.301משכורת המשולבת כפי שהוגדרה בפסקה  פירושה ה- "משכורת חודשית כוללת אחרונה" )א(
-ל""תשה, ]נוסח משולב[) גמלאות(חוק שירות המדינה וכל תוספת שהוכרה כתוספת קבועה לעניין 

 ; ושנכללה במשכורתו האחרונה של העובד1970
רואים כמשכורתו , הפחתה במשכורתו של עובד וכתוצאה ממנה קטנה משכורתו האחרונהחלה  )ב(

 .האחרונה לגבי התקופה שלפני ההפחתה את משכורתו של העובד ערב ההפחתה
 )8'   תל"התקנות הנ(

 
83.522 

לחלק השנים עשר של  שווה, המקבל משכורת חודשיתסכום פיצויי הפיטורים המשתלמים לעובד 
 .כפול החודשים וחלקי החודש בהם שירת)) א(83.521ראה פסקה (משכורתו החודשית הכוללת האחרונה 

או שאינו מקבל משכורת כלל בעת פיטוריו או התפטרותו , עובד המקבל רק חלק ממשכורתו, ין זהילענ
רואים , )בחופשת מחלה במשכורת חלקית, בהסרה זמנית מכהונתו, חופשה ללא משכורתעובד ב: למשל(

 .אילו היה זכאי בו למשכורת שלמה, כמשכורת אחרונה את המשכורת שהייתה מגיעה לו ביום פיטוריו
  .17ראה פרק , על פיצויי פיטורים למנהל כללי

 ))א(12' ס , ל ''החוק הנ(
 

83.523 
 :בו כל התנאים הבאים אם נתמלאו) 85.213ראה פסקה (עובד יקבל מענק בנוסף לפיצויי הפיטורים 

 ;ובטרם השלים עשר שנות שירות, פוטר לאחר חמש שנות שירות )א(
 ;אות לקויסיבת הפיטורים היא מצב ברי )ב(
 ;25%-נקבעה לו נכות פחותה מ )ג(
 .הוא אינו זכאי לגמלה )ד(
 

83.524 
בנסיבות המזכות אותו  שהפסיק את עבודתו" מבטחים"עובד בשכר חודשי המבוטח בקרן הביטוח  )א(

ז בניסן  "יקבל פיצויי פיטורים מהמשרד בו הועסק בעד תקופת שירותו עד יום י, בפיצויי פיטורים
 ;)31.3.1983(ג "התשמ

ועד לתאריך הפסקת שירותו יקבל מקרן  ) 1.4.1983(ג "ח בניסן התשמ"בעד התקופה החל מיום י )ב(
 2.3%המשרד בו היה העובד מועסק ישלם לו עוד .  מהמשכורת שהופרשה לקרן6%הביטוח 

 כל קרן פנסיה 1.1.99החל מיום  (.ממשכורתו הקובעת האחרונה להשלמת הפיצויים בעד תקופה זו
 ). העובדבה בוטח
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  עובד המקבל שכר יומי- 83.53
 

83.531 
שכר של חודש לכל שנת  סכום פיצויי הפיטורים המשתלם לעובד ארעי המקבל שכר יומי יהיה )א(

עובד ארעי המועסק . ואילך) 1.8.1983(ג "התשמ ב באב"עבודה בעד תקופת העבודה החל מיום כ
ג  "התשמ ב באב"ויי פיטורים בעד התקופה שלפני יום כשכר יומי הזכאי לפיצ במשרה מלאה המקבל

כפול מספר חודשי , הכולל היומי האחרון יקבל בעדה פיצויים בסכום השווה לשכרו, )1.8.1983(
 ;)83.532ראה פסקה (שרת  העבודה וחלקי החודש בהם

 )1731' ע מ, ג"הת שמ, 4513, ת"ק(
 המשתלם לעובד ארעי המקבל שכר יומי המועסק במשרה חלקית בעד תקופת  סכום פיצויי הפיטורים )ב(

יהיה שכר של השבועיים האחרונים כפול מספר  , )1.8.1983(ג "ב באב התשמ"עבודתו לפני יום כ
 ;שנות העבודה וחלקי השנה בהן עבד

 )ל"ת כנ"ק(
ותו במשכורת חודשית  עובד ארעי המקבל שכר יומי שהועבר למעמד המזכה א, למרות האמור לעיל )ג(

ייעשה חישוב  . 85.16ורכש זכויות לגמלה עבור תקופה שירותו במעמד ארעי בהתאם להוראות סעיף 
 בדבר פיצויי פיטורים לעובד המקבל 83.521פיצויי הפיטורים המגיעים לו לפי האמור בפסקה 

 .ותה תקופה בה שירת כעובד ארעי בשכר יומיגם בעד א, משכורת חודשית
 

83.532 
 :בפסקה זו

כולו או  , למי ששכר עבודתו;  שכר היסוד היומי האחרון בצירוף תוספת היוקר- "שכר כולל אחרון"
או שהיה עיקר שכר עבודתו לפי כמו ת  , או בחלק מהפדיון, משתלם בעד ביצוע עבודה מסוימת, מקצתו
 השכר הכולל האחרון הוא השכר הממוצע של שנים עשר החודשים שקדמו  -ר ביחס לשכר כאמו, התוצרת
רואים כשכר אחרון , אם חלה הפחתה בשכרו של העובד וכתוצאה ממנה קטן שכרו האחרון; לפיטורים

 . שכרו של העובד ערב ההפחתה-לגבי התקופה שלפני ההפחתה 
 )9, 8'  ת, ל"תקנות הנה(
 

83.533 
פיצויי פיטורים מהמשרד בו הועסק   יקבל, שפוטר" מבטחים"עובד בשכר יומי מבוטח בקרן הביטוח  )א(

 ח  "י  מיום   החל  התקופה  בעד ).31.3.1983 ( ג" התשמ בניסן  ז" י  יום עד ,  שירותו  תקופת בעד
 4 1/6  %הביטוח יקבל מקרן) 31.7.1983(ג "א באב התשמ"ועד כ) 1.4.1983( ג "התשמ בניסן
 ;השכר שהופרש לקרןמ

ג " התשמ  באב  א"כ    יום  אחרי "מבטחים " בקרן  המבוטח    יומי    שכר המקבל   העובד   פוטר )ב(
ישולמו לו פיצויי פיטורים בעד תקופת שירותו אחרי התאריך האמור לפי הכללים ) 31.7.1983(

  .83.524המפורטים בפסקה 
 

  עובד במשרה חלקית- 83.54
 

83.541 
יחושבו פיצויי , חלקיות משרתו שבמשך כל תקופת שירותו עבד במשרה חלקית וללא שינוי במידת, עובד

 .83.53 או סעיף 83.52פי הוראות סעיף -הפיטורים המשתלמים לו על יסוד משכורתו החלקית על
וכן עובד ששירת חלק מזמן שירותו במשרה שלמה וחלק במשרה  . שמידת חלקיות משרתו השתנתה, עובד
על יסוד משכורתו החודשית הכוללת , יחושבו הפיצויים המגיעים לו בעד כל תקופת עבודה בנפרד, חלקית

 .האחרונה ובהתאם למידת חלקיות משרתו
 

 ותר ממשרה מלאה אחת עובד בי- 83.55
 

83.551 
,  ביחד יותר ממשרה מלאה או במספר משרות חלקיות המהוות, המועסק ביותר ממשרה מלאה אחת, עובד

 .זכאי לפיצויי פיטורים בעד משרה מלאה אחת בלבד
בהן , המהוות ביחד משרה מלאה אחת, או המשרות החלקיות, לצורך זה תובא בחשבון המשרה המלאה

 .כר הם הגבוהים ביותרהמשכורת או הש
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  עובד במינוי בפועל- 83.56
 

83.561 
יחושבו , בפיצויי פיטורים הפורש מן השירות בתקופת מינויו בפועל בנסיבות המזכות אותו, עובד

 .הפיצויים לפי משכורתו החודשית הכוללת בדרגתו הקבועה ולא לפי משכורתו במינוי בפועל
 

 לארץ- עובד בחוץ- 83.57
 

83.571 
על בסיס המשכור ת   מחושב, לארץ-המשתלמים לעובד המקבל משכורת חוץ, סכום פיצויי הפיטורים

 .לארץ-ללא התחשבות בתוספות המיוחדות שקיבל בזמן עבודתו בחוץ, המגיעה לו בארץ במטבע ישראלי
 

  החזרת כספים למשרד בעד עובד שהפסיק את חברותו בקרן- 83.58
 

83.581 
" מבטחים"ביטוח  שכורת חודשית או עובד המקבל שכר יומי המבוטח בקרןעובד המקבל מ )א(

ל את "הפסיק עובד כנ. יודיע המשרד לקרן על כך .שהפסיק את עבודתו ואינו זכאי לפיצויי פיטורים
  מהמשכורת או מהשכר6%תחזיר הקרן למשרד , מהכספים שעמדו לזכותו חברותו בקרן ומשך

 ;שהופרש
והוא ) 31.3.1983(ג "ז בניסן התשמ"אשר הפסיק את עבודתו לאחר יום יעובד המקבל שכר יומי  )ב(

תחזיר הקרן -והפסיק את חברותו בקרן ומשך מהכספים שעמדו לזכותו ,זכאי לפיצויי פיטורים
ג "א  ב אב התשמ"ועד  יום  כ)  1.4.1983(ג "ח  בנ יסן התשמ"  עבוד  התקופה  החל  מיום  ילמשרד

 . שהופרש מהשכר1 5/6%) 31.7.1983(
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  תשלום פיצויי פיטורים- 83.6
 

ידי - אישור תשלום פיצויי פיטורים על83.61
 אישור תשלום פיצויי פיטורים  83.62/ האחראי 

 אישור  83.63/ ידי ועדת פיצויים משרדית -על
ידי נציבות שירות -תשלום פיצויי פיטורים על

 המדינה
 

  האחראיידי- אישור תשלום פיצויי פיטורים על- 83.61
 

83.611 
מוסמך לאשר תשלום פיצויי פיטורים לעובד או לבני משפחת ו  , ידיו-האחראי או מי שהוסמך לכך על

חת  אכאשר סיבת הפרישה מהשירות היא, 83.4 או 83.3 ,83.2הזכאים לפיצויי פיטורים לפי פרקי משנה 
 :מאלה

 ; ידי נציבות שירות המדינה-פיטורים לרגל ביטול משרת העובד בתקן על )א(
 ;)כאשר אין העובד זכאי עקב זאת לגמלה(פי המלצת ועדה רפואית -פיטורים מסיבות בריאות על )ב(
  ;)ד( למעט נסמן ,83.311התפטרות לרגל אחת הסיבות הנזכרות בפסקה  )ג(
 ;למעט פיטורים בשל אשמה פלילית או עבירה על המשמעת, עי מאיזו סיבה שהיאפיטורי עובד אר )ד(
 ; )84.3 ופרק משנה 83.41ראה סעיף (פטירה  )ה(
 ו בנסיבות שאינן מזכות אות 82.510פרישה כמשמעו בפסקה התפטרות עובד אשר הגיע לגיל  )ו(

 ).83.514ראה פסקה ( או לתשלומים מקרן ביטוח 85פי פרק -בקצבה על
 )11/סז(

 
83.612 

יינתן בטופס , 83.611לפי פסקה , ידיו לתשלום פיצויי פיטורים אישור האחראי או מי שהוסמך לכך על
המקור יישלח אל מחלקת הכספים של המשרד ועותקים ממנו יישלחו ; )2830מדף (ים אישור פיצויי פיטור

 ).או לבני משפחתו(לנציבות שירות המדינה ולעובד הנוגע בדבר 
 .חשב הכלליוגש למחלקת הכספים של המשרד תצרף את הטופס לגיליון תשלום הפיצויים המ

 )66/נב(
 

83.613 
הכספים בכדי שמחלקה  ז ו   על מנהל משאבי אנוש לדאוג להעברה ביד של המסמכים והטפסים למחלקת

 . יום מהמועד לתשלומםעשר-חמישההחייב לשלם את פיצויי הפיטורים תוך , חשב הכלליתעביר אותם ל
 ) 13'  ס, 1958-ח ' 'יהתש,  חוק הגנת השכר(
 )66/נב(
 

 ידי ועדת פיצויים משרדית-יטורים על אישור תשלום פיצויי פ- 83.62
 

83.621 
הלשכ ה  נציג ; חשב המשרד או נציגו; ר" יו-האחראי או נציגו : ועדת פיצויים משרדית בהרכב הבא

לעובד  ) ללא הגדלה(מוסמכת לאשר תשלום פיצויי פיטורים , ")ועדת פיצויים משרדית "-להלן (המשפטית 
 במקרים החלופיים 83.311ת הסיבות המפורטות בפסקה מתפטר גם כאשר סיבת ההתפטרות אינה אח

 :הבאים
 :העובד מועסק בשירות המדינה למעלה משנה והוא מתפטר בשל אחת מהסיבות הבאות )א(

ללא (אשר מקום המגורים החדש רחוק יותר ממקום עבודתו , מעבר למקום מגורים חדש .1
 ;)קנותהתחשבות בקילומטרים כפי שמחייבות הת

 ;התפטרות לשם טיפול  בילד גם לאחר גיל שנה ובלבד שלא מלאו לילד שנתיים .2
 ;עבודה או לימודים, לארץ בשל שליחות-יציאת בן הזוג לחוץ .3
 ;שליחות העובד מטעם מוסד ממלכתי או לאומי .4
אף ללא פניה , פי מסמכים רפואיים-מצב בריאותי לקוי של העובד או של בן מ שפחתו על .5

 )).ו(83.311לפי המפורט בפסקה (אית לוועדה רפו
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העובד מועסק בשירות המדינה פחות מעשר שנים ולמעלה משלוש שנים בפנסיה צוברת ומתקיימים  )ב(
 :התנאים המצטברים הבאים

מאגף  אלא אם התקבל אישור (עובד ללא עבר משמעתי או הליכים משמעתיים מתנהלים  .1
 ;) בנציבות שירות המדינההמשמעת

 ;עובד בעל הערכות עובד חיוביות .2
 .בשירות המדינה תואם וסודר בין העובד למשרד) ביוזמת העובד(מועד סיום ההעסקה  .3

 )3/שע(
 

83.622 
לא , 83.631עובד רשאי לערער על החלטת ועדת הפיצויים המשרדית בפני ועדת הפיצויים כמפורט בפסקה 

 .יאוחר מתשעים יום מהמועד בו נמסר לו העתק ההחלטה
 )2/סט(
 

 ידי נציבות שירות המדינה- אישור תשלום פיצויי פיטורים על- 83.63
 

83.631 
 ועדת פיצויים

 :פיצויי פיטוריםרשאית לאשר ) "ועדת הפיצויים" -להלן (ידי נציב שירות המדינה -ועדה המתמנית על
אף כשסיבת ההתפטרות אינה אחת ,  או בשיעורים אחרים83.5בשיעורים הנקובים בפרק משנה  )א(

 ;83.311הסיבות הנזכרות בפסקה 
 ואינם מוגדרים 84.222המצוינים בפסקה , לבני משפחת עובד שנפטר, בשיעור הנראה לה מתאים )ב(

 ;בנסיבות מיוחדות כאשר הדבר ייראה לה נכון, כשאירים
) ד( או נסמנים 83.21 לעובד הזכאי לפיצויי פיטורים לפי סעיף 83.5בשיעורים הנקובים בפרק משנה  )ג(

אם לדעתה התקיימו התנאים הנדרשים בכל אחד מן הנסמנים  , 83.311של פסקה ) כג(או ) ה(או 
 ;ל"הנ

כאשר הדבר , בנסיבות מיוחדות ויוצאות מן הכלל, 83.5בשיעור העולה על הנקוב בפרק משנה  )ד(
 .ייראה לה נכון

 
83.632 

;  ר תשלום פיצויי פיטורים לאישו האחראי או מי שהוסמך לכך על ידיו יגיש לנציבות שירות המדינה בקשה
 וכן כאשר סיבת הפרישה של העובד מן השירות אינה אחת מהסיבות 83.621במקרים המפורטים בפסקה 

 .והוא זכאי לפיצויי פיטורים, 83.611בפסקה  הנזכרות 
 )66/נב(
 

83.633 
יגיש ,  חל עליהן1963-ג"תשכ ה,חוק פיצויי פיטוריםבנסיבות שאין מבקש עובד לקבל פיצויי פיטורים 

. בצירוף המסמכים שצירף העובד והמלצתו של האחראי לוועדת הפיצויים, האחראי את בקשת העובד
 .מלאים או חלקיים, בבקשה יציין האחראי את שיעור הפיצויים המוצע

 
83.634 

כך בשלושה עותקים   תשלח הודעה על, אישרה ועדת הפיצויים את תשלום פיצויי הפיטורים לעובד
והוא ימציא עותק אחד ממנה לעובד הנוגע בדבר ועותק אחד למחלקת הכספים של המשרד לש ם  , לאחראי
 .חשב הכללייון תשלום הפיצויים המוגש לילצירופו לג

 

83.621 - 83.634
  פיצויי פיטורים- 83פרק 
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  חישוב שירות קודם של עובדים שחזרו לשירות- 83.7
 

  החזרת פיצויים83.71
 

  החזרת פיצויים- 83.71
 

83.711 
תו הקודם  עובד שחזר לשירות ושירווכן על , 11.62 על חייל מפוטר כמשמעו בסעיף הוראות סעיף זה חלות

 .11.832הוכר בהתאם להוראות פסקה 
 

83.712 
תוך שנים עשר חודשים מיו ם   רשאי לבקש, עובד אשר פרש מן השירות מכל סיבה שהיא וקיבל פיצויים

בתנאי שיחזיר את פיצויי הפיטורים שקיבל בהתאם לאמור בפס ק ה  , כי שירותו הקודם יוכר, שובו לשירות
11.832. 

 
83.713 

 והסכימה לכך  83.712- ו11.832 ותאהביע עובד את רצונו להחזיר את פיצויי הפיטורים לפי הוראות פסק
לפנות לחשב שעל העובד , היחידה/מנהל משאבי אנוש של המשרדתודיע על כך ל, נציבות שירות המדינה

 .המשרד לשם הסדרת התשלומים שעליו לשלם לאוצר המדינה
 

83.714 
 פסקה מבוטלת

 )14/עב(
 

83.715 
תקופת שירותו הקודם   תיחשב, תאם לאמור לעילהחזיר עובד שחזר לשירות את פיצויי הפיטורים בה

ראה גם . (אם יפרוש בנסיבות המזכות אותו בפיצויים, כתקופת שירות לצורך חישוב פיצויי הפיטורים
 ).11.832פסקה 

 
83.716 

השחרורים או את הקצבה  ולא קיבל את מענק, מדינה שהועבר לשירות הל"צהחייל בשירות קבע ב
 לצור ך  ל"צהתובא בחשבון גם תקופת שירות הקבע שלו ב, )11.625ראה פסקה (המגיעים לו מן הצבא 
זמן שחלף מאז התקבל החייל רק פרק ה, יובא בחשבון, בכל שאר המקרים .חישוב פיצויי הפיטורים

 .לשעבר לשירות
 

83.711 - 83.716
 טורים פיצויי פי- 83פרק 
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  פגיעת צד שלישי- 83.8
 

  פרישה עקב פגיעת צד שלישי83.81
 

  פרישה עקב פגיעת צד שלישי- 83.81
 

83.811 
כגון פרישה עקב תאונת (בעובד  שולמו לעובד פיצויי פיטורים וסיבת הפרישה הייתה פגיעת צד שלישי

ומנהל היחידה יעביר את העניין ליועץ המשפטי , בכתב על כך למנהל היחידהיודיע העובד מיד , )דרכים
 .של המשרד

היועץ המשפטי יחליט אם לתבוע מאת המזיק את הכספים אשר שילמה הממשלה לעובד בתור פיצויי 
 .1964-ד"תשכה, )הטבת נזקי גוף( דיני הנזיקין האזרחיים חוק לתיקוןבהתאם ל, פיטורים

 
83.812 
, הממשלה שילמה לעובד לתבוע מאת המזיק את הכספים אשר, 83.811בהתאם להוראות פסקה , הוחלט

ובד לא הע. חייב העובד להושיט כל עזרה ולעשות כל פעולה סבירה כדי לסייע למדינה במימוש זכויותיה
 .יעשה כל פעולה העלולה לפגוע בזכויות אלו של המדינה או למנוע בעד מימושן

 
83.813 

פיצויים מכוח פוליסה פרטית  למעט (83.811קיבל העובד פיצויי נזיקין לרגל פרישתו כאמור בפסקה 
, עליו להעביר לממשלה אותו פיצוי, דהובתוכם פיצויים בעד פרישתו מן העבו, )לביטוח מחלה או תאונות

 .אך לא יותר ממה ששילמה לו הממשלה
 

83.814 
קיזוז הסכומים שקיבל  יורה האחראי על, 83.813לא העביר העובד את הפיצוי שקיבל כאמור בפסקה 

 .מהממשלה מתשלומים נוספים שהוא זכאי להם
 

83.811 - 83.814
  פיצויי פיטורים- 83פרק 
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 של עובד שנפטר בשירות תשלומים לזכאים - 84 פרק
 זה מפורטים התשלומים וההטבות לזכאים  בפרק

. של עובד שנפטר בהיותו בשירות המדינה
תמורת ימי  , משכורת: תשלומים והטבות אלה הם

גמלאות ומענק , פיצויי פיטורים, חופשת מנוחה
 שאירים

  משכורת ותמורת ימי חופשת מנוחה- 84.1
 

ת ותמורת ימי   תשלום המשכור84.12/  חלות 84.11
 קביעת הזכאים למשכורת 84.13/ חופשת מנוחה 

 נוהל ביצוע 84.14/ ותמורת ימי חופשת מנוחה 
 התשלומים

 
  חלות- 84.11

 
84.111 

 ;  חלות על  כל סוגי העובדים בשירות84.121הוראות  פסקה  )א(
חופשת המנוחה   ל סוגי העו בדים בשירות ל מעט עובדים המקבלים אתחלות ע ל כ 84.122 הוראות  פסקה )ב(

 ; )33.191ראה פסקה (שלהם באמצעות קרן החופשה  
 . חלות על  עובדים המועסקים בכתב מינוי84.123הוראות  פסקה  )ג(
 

  תשלום המשכורת ותמורת ימי חופשת מנוחה- 84.12
 

84.121 
המשכורת המגיעה לעובד עד יום מותו ותשלומים , ידי מי שהעובד הורה לעניין זהניתנים ל, נפטר עובד

 ישולם -לא הורה ). 84.13ראה סעיף (אם היה זכאי להם ביום פטירתו , אחרים המגיעים לו עקב שירותו
 . ליורשיו-ובאין לו בן זוג , לבין זוגו

 )7'  ס, 1958-ח "התשי,  חוק הגנת השכר(
 )14/סו(
 

84.122 
ראה פסקה ( פ טירתו תמורת  ימי חופשת המנוחה שצבר עד יום ,  לידי מי שהע ובד הורה  לעניין  זהנית נת , נפטר עובד

 הכול לפי הסכום   -בשיעור שהיה משתל ם לו לולא  נפטר  , או מש כורת העובד עד סוף החודש שבו נפטר) 33.176
 .  ליורשי ו-ובאין  לו בן  זו ג  ,  ישולם  לבן ז וג ו-לא  הורה  .  הגדול יות ר

 ) ל"הנ'  הס , ל"וק הנהח(
 )14/סו(
 

84.123 
  משכורת לשאיריםשלושה חודשי

  -להל ן   (1970-ל "התש , ]נוסח מש ולב)  [גמלאות( שעל תקופת שירות ו חל חוק שיר ו ת המדינה , נפטר עובד )א(
ושאירי ם אלה אינם  זכ אים לקצבה לפי ,   85.511והשאיר  אחריו שאי רים כהג דרתם בפסקה ,  ")חוק הגמלאות "

זכאים ה שאירים לשל וש ה תשלומים  חו דשיים בגובה  ה משכורת  שהיה  מקבל הנפטר ,  85.531הוראות  פסקה 
  :   בהתאם למפורט להלן, משיך לעבודאילו ה

התשלום  יכלול   את כל  הסכומים המשולמים  על בסיס חודשי  והנכללים  ברשי מת הרכיבים ה נ לקחים  .1
 ;בחשבון לצורך  קביעת שיעור הגמלה או פיצויי  פיטורים

 ; תשלום זה  ישול ם בנפרד ולא  יצורף לסך כל מש כורתו  של העוב ד שנפטר לצורך  ניכוי מס .2
יחושב  התשלום שישו לם לשאיריו על  בסיס המשכורת המגיעה , לארץ-ורת חוץ עובד שקיבל משכ .3

.   לארץ -ללא התחשבות  בתוספות המיוחדות שקיבל בזמן עבודתו בחוץ,  במטבע ישראלי, לעובד בארץ
 .84.122לפי פ סקה , תשלום זה  נ וסף לתשלום המגיע  למשפחת העובד שנפטר

וה שאיר אחריו  שאי רים הזכאים  לקצבה לפי פסקה  , ש על תקופת שיר ותו חל  חוק הג מלאות, נפטר עובד )ב(
ב ניכוי סך  כל קצ בת השאירים  , לעיל)  א( כאמור  בנ סמן יש ולמו  לשאירים  של וש ה תשלומים  חוד שיים, 85.531

  ;  בעד אותם שלו ש ה חודשים, המגיעה להם

84.111 - 84.123
 ם של עובד שנפטר בשירות תשלומים לזכאי- 84פרק 
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בלי , ישולמו להם שלושה תשלומים חודשיים, בחרו השאירים בפיצויים או במענק במקום גמלה
 ;קשר לסכום פיצויי הפיטורים או המענק

ותיו לגמלה בוטחו בקופת גמל לקצבה  זכוי, שעל תקופת שירותו לא חל חוק הגמלאות, נפטר עובד )ג(
והשאיר אחריו זכאים לקבלת קצבת שאירים מקופת הגמל לקצבה שבה בוטח העובד ערב פטירתו 

יהיו זכאים השאירים בקופה , ")שאירים בקופה "-בנסמן זה (שהם בן זוג של העובד או ילדו 
שאירים המגיעה להם בניכוי סך קצבת ה, לעיל) א(לשלושה תשלומים חודשיים כאמור בנסמן 

 : שינויים המפורטים להלןבבהתאמות ו, מקופת הגמל בעד אותם שלושה חודשים
השאירים בקופה  יציגו בפני מנהל משאבי אנוש במשרד את אישור קופת הגמל לתשלו ם   .1

 ;קצבת השאירים
,  המשרד ישלח לאגף פרישה וגמלאות בנציבות שירות המדינה בקשה לאישור התשלום  .2

, ידי המשרד-ישולם התשלום על, לאחר אישור נציבות שירות המדינה. ט לעילבהתאם למפור
 ;  הנחיות החשב הכלליבהתאם ל

ת כל הסכומים המשולמים על בסיס חודשי והנכללים ברשימת הרכיבים התשלום יכלול א .3
עבודה  "יכלול רכיבי ולא ,הנלקחים בחשבון לצורך ההפרשות לקופת גמל או פיצויי פיטורים

 ".החזר הוצאות"ו" נוספת
 )5/עב( )12/עא (

 
84.124 

כאמו ר   יחולקו בין השאירים לפי הכללים בדבר חלוקת המענק לשאירים 84.123התשלומים לפי פסקה 
 .85.522בפסקה 

 
84.125 

 .55.120 ראה פסקה -הסכום העומד לזכות עובד שנפטר שהיה חבר בקרן השתלמות תשלום על 
 

  קביעת הזכאים למשכורת ותמורת ימי חופשת מנוחה- 84.13
 

84.131 
ישולמו למי שהוא  84.122  ובפסקה84.121זכרים בפסקה  שהתשלומים הנ,עובד רשאי להורות בכתב

 .יקבע
 

84.132 
 מדף(ימלא בשאלון האישי , רוצה עובד חדש שנתקבל לעבודה להורות למי ישולמו התשלומים )א(

מתחום משאבי  ויחתום עליו בנוכחות הבודק  את קביעת זכאים לתשלום במקרה פטירה )2201
 ;)14.23ראה סעיף (הבודק יחתום כעד לחתימת העובד  .כנדרש בשאלון האישי, אנוש

מדף  (ימלא טופס קביעת זכאים לתשלום במקרה פטירה , רוצה עובד לשנות את הצהרתו הקודמת )ב(
הבודק יחתום כעד לחתימת . בודק מתחום משאבי אנושיחתום עליו בנוכחות ה, בשני עותקים) 2238
 .מקור הטופס יישמר בתיק האישי של העובד במשרד ועותק שני בתיק האישי ביחידה .העובד

 
84.133 

ואם אין ל ו  , ישולמו אותם סכומים לבן זוגו, ל למי ישולמו התשלומים הנזכרים"ופס הנלא הורה עובד בט
 . ליורשיו הנקובים בצו ירושה חוקי או בצוואה מאושרת-בן זוג 

 
  נוהל ביצוע התשלומים- 84.14

 
84.141 

 84.12פי סעיף -תשלם את הסכומים המגיעים על, בו הועסק העובד שנפטר, מחלקת הכספים של המשרד
מדף (או בשאלון האישי , )2238מדף  ( קביעת זכאים לתשלום במקרה פטירהלאנשים הנקובים בטופס

ל לבני המשפחה של העובד "ישולמו הסכומים הנ, לא חתם העובד על הטופס. תם העובד עליואם ח) 2201
 .84.133הנקובים בפסקה 

 
84.142 

או א ת  , )2238 מדף( קביעת זכאים לתשלום במקרה פטירה את טופס, ליון התשלוםיהאחראי יצרף אל ג
 .הכל לפי העניין, או את צו הירושה החוקי או את הצוואה המאושרת) 2201מדף (השאלון האישי 

84.123 - 84.142
  תשלומים לזכאים של עובד שנפטר בשירות- 84פרק 
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84.143 

 )2238מדף ( מקרה פטירה קביעת זכאים לתשלום בללא בן זוג והוא לא חתם על טופס, נפטר עובד )א(
ויורשיו אינם יכולים לשכור עורך דין להוצאת צו ירושה או לקבל ת  ) 2201מדף (או בשאלון אישי 
או שלא היה צורך בהוצאת צו ירושה או בקבלת אישור לצוואת המנוח לולא , חאישור צוואת המנו

יתן י - לשעבר של המנוח סיקהתעוררה השאלה של קבלת כספים מהממשלה בגלל היותה מע
עזרה המשפטית להכנת הבקשות  במשרד המשפטים ליורשים אלה את ההאפוטרופוס הכללי

 ;והתצהירים שיש להגישם לבית המשפט
אפוטרופוס בקשה ל, בהקדם האפשרי, במקרים אלה יגיש האחראי או מי שהוסמך לכך על ידיו )ב(

 ; לתת סעד משפטי ליורשיםהכללי
פי מיטב ידיעתו אין היורשים יכולים לשכור להם עורך דין להוצאת  צו  ל, בקשתו תכלול הצהרה כי )ג(

ירושה או לקבלת אישור לצוואת המנוח לולא התעוררה השאלה של קבלת כספים מהממשלה בגלל  
 ; לשעבר של המנוחסיקהיותה מע

 . לאחראי אל מי עליו להפנות את היורשיםהאפוטרופוס הכללייודיע , לאחר קבלת הבקשה )ד(
 )66/נב(

 

84.143
  תשלומים לזכאים של עובד שנפטר בשירות- 84פרק 

___________________________________________________________________________

20.10.2014 https://www.prisha.co.il/



https://www.prisha.co.il/



  פיצויי פיטורים לבני משפחה- 84.2
 

 תשלום פיצויי פיטורים  84.22/  חלות 84.21
 פטירה עקב פגיעה של 84.23/ למשפחת הנפטר 
 צד שלישי בעובד

 
  חלות- 84.21

 
84.211 

 .וגי העובדים בשירותהוראות פרק משנה זה חלות על כל ס
 

  תשלום פיצויי פיטורים למשפחת הנפטר- 84.22
 

84.221 
פרק הוראות ריו זכאים לגמלה לפי י ואין שא,נפטר עובד שהשלים שנת שירות רצופה אחת לפחות )א(

 לפי קצבת פרישהו במענק במקום  או בחר,)85.521לפי פסקה (מחוץ למענק ,  או מקרן ביטוח85
 ישולמו לבני משפחתו של העובד פיצויי הפיטורים שהיו משתלמים לעובד אילו ,)85.532פסקה 
 ; ובכפיפות להוראות ולסייגים המפורטים בפרק משנה זה83.21בנסיבות המתוארות בסעיף פוטר 

בון כתקופת שירות אף ימי חופשת מנוחה שהיו מגיעים יובאו בחש, לצורך חישוב פיצויי הפיטורים )ב(
 ;לעובד ביום פטירתו

 ;)83.3ראה גם פרק משנה  (בני המשפחה הזכאים לפיצויי הפיטורים מפורטים להלן  )ג(
 )5'  ס, 1963-ג "התשכ, חוק פיצויי פיטורים (

רשאית לאשר תשלום פיצויים בשיעור הנראה לה , 83.621פי פסקה -ועדת הפיצויים הפועלת על )ד(
בנסיבו ת  ,  ואינם מוגדרים כשאירים84.222מתאים לבני משפחת עובד שנפטר המצוינים בפסקה 

 . הדבר יראה לה לנכוןכאשרמיוחדות 
 )2/עד(

 
84.222 

סדר משתלמים לבני משפחתו הבאים של העובד שנפטר ולפי ) 84.221לפי פסקה (פיצויי הפיטורים 
 :העדיפות שבו הם מופיעים להלן

וילד של העובד  , זוגו והוא גר עימו-לרבות הידוע בציבור כבן, זוג של העובד בשעת פטירתו-בן )א(
, ]נוסח משולב[ חוק הביטוח הלאומיל' גמלאות לפי פרק ג שהוא בגדר תלוי במבוטח לעניין

 ;1995 -ה"נהתש
וכן אחים ואחיות שגרו בביתו של הנפטר לפחות , ילדים והורים שעיקר פרנסתם היה על הנפטר )ב(

 ;יתה על הנפטריעשר חודשים לפני פטירתו וכל פרנסתם ה-שנים
 ) 5'  סל"החוק הנ(

שאינם , )85.611- ו85.511ות אפי פסק-על(בני משפחה אחרים של העובד הנחשבים כשאירים  )ג(
 .לעיל) ב(-ו) א(כלולים בסוגים המנויים בנסמנים 

 
84.223 

 :יחולקו הפיצויים ביניהם כדלהלן , 84.222  משתלמים פיצויי פיטורים לבני המשפחה המפורטים בפסקה
יחולקו  , של הפסקה האמורה, )א(משתלמים פיצויי הפיטורים לבני המשפחה הנזכרים בנסמן  )א(

 ;הפיצויים ביניהם בחלקים שווים
יופקדו הפיצויים בבתי , של הפסקה האמורה) ב(משתלמים הפיצויים לבני המשפחה הנזכרים בנסמן  )ב(

תנו לשאירים שיקבע בית המשפט ולפי החלוקה שיקבע בהתחשבו במצבם הכלכלי המשפט ויינ
 ;ובמידת תלותם בעובד שנפטר

 ))ב  (5'  סל"החוק הנ(
יחולקו הפיצויי ם  , של הפסקה האמורה) ג(משתלמים הפיצויים לבני המשפחה הנזכרים בנסמן  )ג(

 ).85.522ראה פסקה (ם לפי הכללים בדבר חלוקת המענק ביניה
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84.224 

 85.521פי פסקה -משתלמים בהוספה על מענק המשתלם על 84.223 -84.221ות אפיצויי פיטורים לפי פסק
הכול לפי  , או על המענק המשתלם מקרן ביטוח שאוצר המדינה משתתף במימונה, 85.54פי סעיף -או על

 .מעמדו ותנאי עבודתו של הנפטר
 

  פטירה עקב פגיעה של צד שלישי בעובד- 84.23
 

84.231 
הפורש מן השירות בקשר עם פגיעה של צד שלישי  , ד בדבר פיצויי הפיטורים של עוב83.73האמור בסעיף 

שנפטר בעקבות פגיעה של צד  , גם על פיצויי הפיטורים ששולמו ליורשי עובד, בשינויים המתאימים, חל
 .שלישי
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  גמלאות- 85 פרק
 זה מובאות ההוראות העיקריות של חוק  בפרק

-ל"התש, ]נוסח משולב) [גמלאות(שירות המדינה 
 את הזכויות לגמלאות של עובד   הקובעות1970

המדינה ושאיריו לאחר מכן מפורטות הזכויות  
של עובד שפרש לגמלה , לגמלה של עובד מפוטר

של שאירי , מיזמתו או ביזמת נציב שירות המדינה
כמו  . עובד שנפטר בשירות ושל שאירי בעל קצבה

כן מובאים הנהלים הקשורים בהגשת תביעה  
 .לגמלה

 ות הוראות כללי- 85.1
 

 85.13/  הגדרות ועקרונות 85.12/  חלות 85.11
 הגדלת תקופת שירות 85.14/ חישוב תקופת שירות 

 חישוב 85.16/  עבודה במוסד מוכר 85.15/ 
/ גמלאות בעד תקופת שירות שאין החוק חל עליה 

  זמן תשלום קצבה85.17
 

  חלות- 85.11
 

85.111 
לגביו נקבע כי שירותו , מיוחד פי חוזה-בד זמני ועל עובד עלעל עו, הוראות פרק זה חלות על עובד קבוע

 בדבר  02.35 ראה סעיף -ישא זכות לגמלאות יין עובד לגביו נקבע כי שירותו לא יבענ(ישא זכות לגמלאות י
 ).אפשרות הבטחת זכויות לגמלה בקרן ביטוח או בקרן פנסיה

 .בד ארעיהוראות פרק זה אינן חלות על עו
כאמור בפסקה  , כמו כן אין הוראות פרק זה חלות על מועמד למינוי החייב לעמוד בבדיקה רפואית נוספת

 .פי הרשאה לשעה-קופה בה הוא מועסק עלתב, 13.462
 ))2) (א(107, 1'  ס, 1970-ל ' 'התש ,  ]נוסח משולב) [גמלאות(חוק שירות המדינה (
 

85.112 
לא להם ולא  , אשר שירותם אינו נושא זכות לגמלאות, פי חוזה מיוחד-ואלה סוגי העובדים המועסקים על

 :85.9לשאיריהם וכן לא הוחל עליהם הסכם רציפות זכויות לפי פרק משנה 
 ;)15.211ה פסקה רא (55עובד מעל גיל  )א(
 ;)15.212ראה פסקה  (64עובד מעל גיל  )ב(
 אם עובד כזה מועבר למעמד .)15.213ראה פסקה ( או תושב קבע בישראל עובד שאינו אזרח ישראל )ג(

יחולו הוראות פרק זה עליו ועל שאיריו למפרע מיום תחילת  , 16.535קבוע לפי הוראות פסקה 
לחוק   107  ערב היום הקובע כאמור בסעיף 15.213 רק אם הועסק בחוזה מיוחד לפי פסקה שירותו

 :1970-ל"התש, ] משולבנוסח[שירות המדינה גמלאות 
 ;)15.215ראה פסקה (עובד לשכת שר או סגן שר  )ד(
 ;)15.216ראה פסקה (עובד לשכת רב ראשי  )ה(
 ;)ג(או ) א(17.121מנהל כללי המועסק לפי פסקה  )ו(
 ;)15.218ראה פסקה (אחר שלא נמצא מועמד במכרז פומבי פי חוזה מיוחד ל-עובד על )ז(
 ;)15.219ראה פסקה (מועסק לשם שיקומו הבריאותי  )ח(
  16.412, 16.411ות אראה פסק(מאיזה סוג שהוא , מועסק בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה )ט(

 ;)16.413 -ו
 ;)16.414ראה פסקה (עובד שעבודתו חיונית למדינה  )י(
 ).16.418ראה פסקה (מועסק במשרה חלקית  )יא(

ואחר כך " מבטחים"ובוטחו ב, )יא(, )י(, )ט(, )ז(, )ד(, )ג(, )א(העובדים המועסקים בחוזים מיוחדים לפי 
בכפיפות לתנאי ההסכם ע ם  , יישא שירותם בתקופת החוזה המיוחד זכות לגמלאות, עברו למעמד קבוע

 .24.6.1983מיום " מבטחים"
 )7/סה(
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85.113 
). 15.125- ו13.455ות אפסק ראה(ד כי מטעמי בריאות לא תחולנה עליו הוראות פרק זה הותנה עם עוב
 : תהיה התנאה זו תקפה רק במקרים הבאים- עובד מוגבל לגמלאות מטעמי בריאות-להלן בפרק זה 

או . שגרם את ההתנאה בדבר זכויותיו לגמלאות, העובד פרש מן השירות עקב מצב בריאותו הלקוי )א(
או לפני שהשלים ,  שנות שירות10 שנה והשלים 60עקב כל סיבוך או תוצאה ממנו לפני שמלאו לו 

 ;)85.42- ו85.33, 85.24ראה פירוט ההתנאה בסעיפים ( שנות שירות יהא גילו אשר יהא 15
או עקב כ ל , שגרם את ההתנאה בדבר זכויותיו לגמלאות, העובד נפטר עקב מצב בריאותו הלקוי )ב(

 ).85.54ראה פירוט ההתנאה בסעיף ( שנות שירות 10לפני שהשלים , סיבוך או תוצאה ממנו
 )94' ס, ל"החוק הנ(

 
85.114 

חוק  בכפוף להוראות ייחודיות החלות עליהם ב, הוראות פרק משנה זה יחולו על עובדי שירותי הביטחון
 . או מכוחו)גמלאות(שירות המדינה 

 )5/עא(
 

  הגדרות ועקרונות- 85.12
 

85.121 
 

תארי ך לידה     בדבר שינוי 93.226בכפיפות לאמור  בפסקה ,  01.111כהגדרתו  בפסקה 
 ;שת ה עובדלאחר פרי

 " גיל" -

 ; פירושה קצבה או מענק כפי שהו גדרו  להלן
 )1'  ס,  ל"החוק הנ(

 " גמלה" -

לעובד  שפרש משירו ת  המדינה א ו  , במקרים מסוימים, פעמי המשתלם-תשלום חד 
 ; לשאיריו של  עו בד שנפטר בהיותו בשירות 

 )1'  ס,  ל"החוק הנ(

 "מענק" -

המגיע באחד , שיעור המשכו רת לר בות התוספות הקבועות, לגבי אדם פלוני בזמן פלוני
ל עובד שדרגת ו   כדרגה  שהייתה  לפלוני  ערב  פרישתו  ,  לחודש שבו  ח ל אות ו  זמן

 ; מהשירות
 )8'  ס,  ל"החוק הנ(

 "משכורת  קובעת" -

לעובד  שפר ש משירות  המד ינה או  , לפי הורא ות פרק   זה,  סכום המשתלם  מדי חודש
,   נקראת קצבת פרישה,  המשתלמת לעובד עצמו שפרש מהשירות, קצבה; לשאיריו

לשאירי ו  של עובד וקצבה המשתלמת לשאיריו ש ל עובד שנפטר בהיותו בשירו ת או 
 ; נקראת  קצבת שאיר, לאחר  שפרש מהשירו ת, שנפטר

 )1'  ס,  ל"החוק הנ(

 "קצבה" -

ידי -תוספת המשתלמת על משכורתו התחילית המשולבת של עובד ושהוכ רה  על
,   ]נוסח משולב[ ) גמלאות(חוק שירו ת המדינה הממשלה כתוספת קבועה לעניין 

 . 1970-ל "תשה
 )8'  ס,  ל"החוק הנ(

 "תוספת קבועה" -

85.122 
שנתי בשלוש השני ם   למעט תשלום. גמלאות לעובדי המדינה ולשאיריהם משולמות מאוצר המדינה

 ראה -או עשר שנים אם העובד מוגבל לגמלאות מטעמי בריאות (הראשונות של שירותו של עובד חדש 
 .אין העובד משלם כל תשלום בעד הגמלאות, )85.54- ו85.52סעיפים 

 ) 27, 45' ס, ל"החוק הנ(
 

85.123 
לעניין חישוב המשכורת הקובעת של עובד  ( ;על בסיס המשכורת הקובעת, הקצבה מחושבת )א(

  ;)85.74 ראה סעיף -במשרה חלקית וכן של עובד ביותר ממשרה אחת 
 )8' ס, ל"החוק הנ(

הקצבה היא בסכום השווה לחלק הש ש  ; קצבה היא אחוז מסוים מהמשכורת הקובעת של העובד )ב(
 70%ובלבד שלא יעלה על , מאות מהמשכורת הקובעת כפול במספר חודשי שירותו של העובד

בחלק אולם אם הועסק העובד בכל תקופת שירותו או .  ממנה20%-ממשכורתו הקובעת ולא יפחת מ
 ממשכורתו הקובעת ובלבד שלא תעלה על 70%ממנה במשרה חלקית יכולה הקצבה לעלות על 

 ; ממשכורתו הקובעת של העובד המחושבת כאילו עבד במשרה מלאה בכל תקופת שירותו70%
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 שנים 10ושירת ,  לפחות50בגיל , ונתקבל לעבודה תוך שנתיים מיום עלייתו, עובד שהוא עולה חדש )ג(
 אם איננו מקבל קצבת פרישה מעבודה או תשלומי ביטוח סוציאלי -רישתו לגמלאות לפחות עד לפ

עובד כזה זכאי לתוספת קצבה  ; לפחות ממשכורתו הקובעת35% זכאי לקצבה של -ממדינה אחרת 
 שנים ובלבד שסך כל קצבתו לא 10 ממשכורתו הקובעת בעד כל שנת עבודה נוספת על 2%של 

  . ממשכורתו זו70%תעלה על 
 )) 1.4.1987(ז " בניסן התשמ' והוא יחול על מי שפרש אחרי יום א) 1.4.1988(ח "ד בניסן התשמ"תחולת הנסמן מיום י(

חוק שירות המדינה ל )ב(100עובד כאמור בנסמן זה והזכאי להגדלת תקופת שירותו מכוח סעיף 
 : בגלל אחד מאלה1970-ל"התש, ]וסח משולבנ [)גמלאות(
 ;לארץ-שירות מחתרתי בחוץ .1
 ;היותו אסיר ציון .2
 ;היותו ניצול רדיפות הנאצים .3
  במערכהחוק משפחות חיילים שניספואלמנה או אלמן כמשמעותם ב, היותו הורה שכול .4

 ;1970-ל"התש, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבהאו ב; 1950-י"התש, )תגמולים ושיקום(
 .טעמים רפואיים ומשפחתיים .5

פי  -שהוגדלה כך לא תעלה על ובלבד שתקופת השירות של העובד כפי, תי ההגדלותיהיה זכאי לש
הגדלת    דלעיל יהיו בהתאם לכללי1-5פי נסמנים -שיעור ההגדלות על .שניים משנות שירותו בפועל
  .85.14 סעיףתקופת שירות המפורטים ב

 )והוא יחול גם על מי שפרש לגמלאות  לפני תחילתו) 1.9.1990(ן "א באלול התש"תחולת הנסמן מיום י(
 ))ה(20'  סל"החוק הנ(

וכן אדם שפוטר מן ,  או יותר50%דרגת נכות של , עובד שוועדה רפואית קבעה לו סמוך לפרישתו )ד(
 ממשכורתו הקובעת בצירוף שלושה 20%-תו מלא תפחת קצב, השירות בגלל נכות בדרגה קטנה מזו

וקיבל הודעה , מי שנתקבל לשירות כשהוא נכה. אחוזים לאלף ממנה לכל אחוז למאה מדרגת נכותו
יראו , 13.454כאמור בפסקה , על מצב בריאות לקוי ונקבעו לו אחוזי נכות כאשר התקבל לשירות

 את ההפרש שבין דרגת נכותו בזמן קבלתו לשירות ובין דרגת נכותו כדרגת נכותו לעניין פסקה זו
  ;בזמן פרישתו

 )20' ס, ל"החוק הנ(
במשך  , תיחשב המשכורת הקובעת שלו, עובד אשר בית הדין למשמעת החליט על הורדתו בדרגה )ה(

י הדרגה אליה הורד ואילו בתום תקופת ההורדה תחזור ותיחשב  לפ, כל תקופת הורדתו בדרגה
  .משכורתו הקובעת לפי דרגתו לפני הורדתו בדרגה

  )8' ס, ל"החוק הנ(
 )28/סא(
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 לתוספת ותק בשיעור מלא זכאי בראשון לחודש בו פרש, עובד הפורש לגמלאות מאיזו סיבה שהיא )א(
ן מקצועו יאלא אם נקבע דבר אחר בעני, פי הטבלה הבאה-על, או לא יהיה זכאי לה כלל, או מוקטן
  .הוא הדין בזכויות שאירים של עובד שנפטר בשירות. או דירוגו

 פורש מן השירות                                   
תקואחוז תוספת הו    ןבי      לבין       

  בינואר 1 פברואר ב15 0%
  בפברואר 16 מאי  ב15 25%
  במאי16 אוגוסטב 15 50%
  באוגוסט16 נובמברב 15 75%

  בנובמבר16 דצמברב 31 100%
  )24.432ראה גם פסקה (
 )23/גנ(

 ט "ז בחשוון  התשס" מיום כההסכם הקיבוציעל עובד מחקר במערכת הביטחון יחולו הוראות  )ב(
)25.11.2008.(  
 )17/סט (
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85.125 
 ,]נוסח משולב[) גמלאות( רות המדינהיחוק שפי - לזכאים לקצבה על-כללי זכאות לדרגת פרישה  )א(

 1970-ל"התש
לא  כול ל   , שנות  שירות  בפועל בשירות  המדינה  40- הכו ונה  ל - שנ ות שי רות   40בפסקה זו בכל  מקום שנאמר 

 . תקופת עבודה שבגינה העובד  קיבל פיצויי פיטורים
 איר ועים מזכים.  1

 ;  ומעלה60פרישת עובד לג מלאות בגיל  )א
 ; בכל גיל,  )אי כשי רות  רפואית(פרישת עובד לג מלאות מסיבות בריאות  )ב
 .רי ו בקצבהיהמזכה  את שא, בכל גיל,   פטירת העובד במהלך השירות )ג

  כללי הזכאות  .2
נתו נ ה לסמכות ה אחראי , ההחלטה בדבר קידום בדר ג ה בשל איר וע מזכה כמפור ט לעיל

 :מותנית  בהמלצת הממונה וכפופה לכלל ים הבאים, ביחידת הסמך/במשרד
בסולם הדרגו ת ש ל הדירוג  אליו   , הקידום בדרגה י וגבל עד לדרגה   אחת פחות מהדרגה העליונה  )א

 ;ייהכולל ת וספת שה, משתייך העובד
הקידום בדרגה  יחול  גם  על  עובד שהוענקה  לו  דר גה  אישי ת מעל לדר גת   השיא הצמודה   )ב

 ; למשרתו
  )ב(נסמן כ מפורט , בהתאם ל קריטריונים לקידום בדרגות , משכי הזמן לקביעת דרגת פרישה )ג

 ; 'לי מודי תעודה וכו , לא  יקוצרו ובכלל  זה מטעמי תואר ש ני, להלן
 ; חוד ש ה פרישה או הפטירההקידום בדרגה י אושר החל  מהר אשון ל )ד
או שתוצאות ההליך המשמעתי כללו התייחסות לתנאי  , עובד שמתנהל כנגדו הליך מש מעתי )ה

בנציבות ) מש מעת(ממונה בכיר קידומו בדרגה יי עשה בכפוף להתייעצות עם ,  סיום שירותו
 . שירות המדינה

 פי דירוגים  וקבוצות עובדים-אי זכא ות  לדרגת  פרישה  על/זכאות .3
 :יח ולו על עובדים  בדירוגים הבאים, פורט בפסקה זוהכללים כמ )א

,  מ שפטנים,  טכנאים, הנדסאים, מהנדסים,  עיתונאים , )לרבות פסיכולוג ים ( ר "מח, מינהלי .1
 ;שיר ות החו ץ, ט"מקצ, רוקחים, מ"בכ, פרקליטים

א שר  ח ל עליהם  ) ק ארז " ש  ובמת"איו (עובדי מדינה ה קבועים בתקן המינהל האז רחי  .2
 .2012 או  הסכם  2000הסכם , 93הסכם 

 )  22.7.2012ג "באב התש ע'  הסכם קיבוצי מיום ג(
לעיל ) א3 לא  יחולו על  העובדים בדירוגים  ש אינם מפורטים  בסעיף, הכללים כמפור ט בפסקה זו )ב

 : ובין השאר  גם ע ל הדירוגים  וקבוצות העובדים בכל הדירוגים  כמפורט להלן
 : הדירוגים .1

 ;עובדי הוראה .א
 .עובדי מחקר .ב

 :יםקבוצת העובד .2
 ;המזכים בפנסיה תקציבית,  לסוגיהם, עובדים בחוזי בכירים .א
 אשר  הסכם   ) ק  ארז"ש  ובמת"איו( עובדי מדינה הקבועים בתקן המינהל האזרחי   .ב

 ; חל עליהם80שטחים 
 ) 15/עג) (22.7.2012ג "באב התש ע'  הסכם קיבוצי מיום ג(

למעט עובד שירותי הביטחון שנפל במהלך עבודתו   , טחוןי  הביעובדי שירות .ג
ידי נציבות שי רות   -בהתאם לכללי ם שנקבעו על, המבצעית שזכאי לדרגת  פרישה 

 )5/ עא(;משרדיים-מ לפ רישה בהתאם ל סיכומים הבין"ולמעט קיצור פז, המדינה
 . ין תנאי שיר ותםיבכפוף להחלטות בענ" נתיב"עובדי  .ד

  :לא  יחולו על העובדים בדירוגים ה באים, הכללים כמפורט בפסקה זו )ג
 פארה  , רופאים ו טרינרים,רופאים, םאחי, פיזיוטרפיסטים,  רנטגנאים, עובדים סוציאליים

 : אלא כמפורט להלן, מרפאים בעיסוק , רפואיים
 לעיל והמכהן   1)א( נסמןשחל לגביו   אחד מהאירועים המזכים כמפורט ב, עובד כאמור לע יל

דרגת ה שיא של     ר מת גמול תפקיד או מסלול קידו ם ודר גתו אי נה, במשרה לה צמוד מתח דרגות 
יקוד ם  ,  ן  הש ירות ה שלים ל פחות מחצית תקופת השהייה בדרגת ומשרתו  וביום  פרישתו מ

 . לדרגה  שמעל דרגתו
הכללים כמפורט בפסקה זו לא יחולו על עובד הזכאי לדרגת  פרישה בגין כל הסדר או נוה ל    )ד

 .אחר
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 הקריטריונים לקידומו בדרגה של עובד הפורש מחמת גיל או מצב בריאות )ב(
,  ומעלה60והפורש לגמלאות מגיל ,  לעיל)א3)א(בנסמן עובד המשתייך לאחד מהדירוגים כמפורט 

ידי ועדה רפואית -דהיינו בשל אי כשירות רפואית שנקבעה על, מסיבות בריאות, בכל גיל, או הפורש
 :פי אחת מן החלופות הבאות-תקבע דרגת פרישתו על, לעובדי מדינה

 : שנות שירות40עובד אשר במועד פרישתו טרם השלים  .1
ללא תוספת ,  פרישתו מן השירות השלים שלוש שנים לפחות בדרגתועובד אשר ביום )א

 ;יקודם לדרגה שמעל לדרגתו, שהייה
עובד אשר ביום פרישתו מן השירות השלים שלוש שנים לפחות בהן מקבל תוספת   )ב

תוספת , בדרגתו החדשה, יקודם לדרגה שמעל לדרגתו ותאושר לו, שהייה בדרגתו
 ;שהייה

תאושר לו , ן השירות השלים שנה אחת לפחות בדרגתועובד אשר ביום פרישתו מ )ג
 ;תוספת שהייה לדרגתו

עובד אשר ביום פרישתו מן השירות השלים שנה אחת לפחות בה מקבל תוספת שהייה  )ד
 ;תוספת שהייה, בדרגתו החדשה, בדרגתו יקודם לדרגה שמעל לדרגתו ולא תאושר לו

דום ודרגתו אינה דרגת השיא או מסלול קי, עובד המכהן במשרה לה צמוד מתח דרגות )ה
,  של משרתו וביום פרישתו מן השירות השלים לפחות ממחצית תקופת השהייה בדרגתו

 ).פסקה זו לא תחול על עובדים המשובצים בתקן פתוח(יקודם לדרגה שמעל דרגתו 
  : שנות שירות לפחות40השלים עובד אשר במועד פרישתו  .2

ללא תוספת , שנה אחת לפחות בדרגתועובד אשר ביום פרישתו מן השירות השלים  )א
 ;יקודם לדרגה שמעל לדרגתו, שהייה

בה מקבל , עובד אשר ביום פרישתו מן השירות השלים שנה אחת לפחות בדרגתו )ב
תוספת , בדרגתו החדשה, יקודם לדרגה שמעל לדרגתו ותאושר לו, תוספת שהייה

 ;שהייה
תאושר לו תוספת , דרגתועובד אשר ביום פרישתו מן השירות טרם השלים שנה אחת ב )ג

 ;שהייה בדרגתו
בה מקבל תוספת  , עובד אשר ביום פרישתו מן השירות טרם מלאה שנה אחת בדרגתו )ד

 .תוספת שהייה, בדרגתו החדשה, ולא תאושר לו, יקודם לדרגה שמעל לדרגתו, שהייה
 :לפחות  שנות שירות40אשר במועד פרישתו מן השירות השלים , עובד מצטיין .3

ל או מנהל יחידת סמך להמליץ על קידום עובד בשל הצטיינות אישית "בסמכות מנכ
זאת בהסתמך על המלצתו המנומקת שתועבר לאישור נציב שירו ת  , ומקצועית מתמשכת

 :כדלהלן, המדינה
ללא תוספת , עובד אשר ביום פרישתו מן השירות השלים שלוש שנים לפחות בדרגתו )א

, תוספת שהייה, בדרגתו החדשה,  לויקודם לדרגה שמעל לדרגתו ותאושר, שהייה
 ;")בדרגה וחצי" יקודם :דהיינו(

עובד אשר ביום פרישתו מן השירות השלים שלוש שנים לפחות בהן מקבל תוספת   )ב
בדרגתו , ולא תאושר לו, וכן בדרגה נוספת, יקודם לדרגה שמעל לדרגתו, שהייה בדרגתו

 ").בדרגה וחצי"יקודם  :דהיינו (,תוספת שהייה, החדשה
 פטירת עובד במהלך שירותו )ג(

,  לעיל אשר נפטר במהלך שירותו)א3)א(נסמן  כמפורט ב- מהדירוגים דעובד המשתייך לאח .1
בלא קשר למשך שהותו בדרגתו או , תקבע דרגת פרישתו, ושאיריו זכאים לקצבה, בכל גיל

 :כדלהלן, עד פטירתו, בתוספת השהייה בדרגתו
 ;יקודם לדרגה מעל לדרגתו, ת שהייה בדרגתועובד אשר ביום פטירתו אינו מקבל תוספ )א
יקודם לדרגה שמעל לדרגת ו , עובד אשר ביום פטירתו מקבל תוספת שהייה בדרגתו )ב

 .תוספת שהייה, בדרגתו החדשה, ותאושר לו
תיקבע , לפחות  שנות שירות40והשלים , בכל גיל, עובד מצטיין אשר נפטר במהלך שירותו .2

 . לפסקה זו3)ב(בנסמן  כמפורט פי הקריטריונים-דרגת פרישתו על

85.125
  גמלאות- 85פרק 

___________________________________________________________________________

27.12.2011 
https://www.prisha.co.il/



תגמולים  (חוק משפחות חיילים שנספו במערכהאלמנה לפי /עובד שהוכר כהורה שכול או אלמן )ד(
 1970-ל"התש, חוק תגמולים לנפגעי פעולות איבהאו , 1950-י"התש, )ושיקום

למעט עובד בחוזה בכירים ה מזכה , בכל דירו געובד , ולעניין זה  בלבד)   ג) ב3)א(על אף האמור ב נסמן  .1
 חוק משפחות חיילים שנספו במערכהאלמנה לפי /שהוכ ר כהו ר ה שכול או  אל מן, יביתבפנסיה תקצ

יקודם , 1970-ל "התש, חוק  תגמולים לנפג עי פעולות איבהאו , 1950-י "התש , )תגמולים ושיק ום(
בסולם  ,   לדרגה  אחת פחות  מהדרגה  העליונה,  גם  הו א,   הקידום  בדרגה  זו  יוגבל.בדרגת פרישה   נ וספת

א שר  יהיו  זכאים   ,   מלבד עובדי הוראה.כולל   תוספת שהייה, הדרגות  של  הדי רוג  אליו  משתייך העובד
 .   ר  בהוראה"לתוספת עד דרג ת ד

 )5/עב)(3/עא) (2/שע)) (1.1.2009(ט " בט ב ת התשס' ה: תחולה(
 אירוע מזכה  .2

 ;בכל גיל , פרישת עובד לג מלאות )א
 .המזכה   את שאיריו  בקצבה, ב כל גיל, מהלך השירות פטירת עובד ב )ב

 . הקידום בדרגה י אושר החל  מהר אשון לחוד ש ה פרישה או הפטירה .3
 פרישה וג מלאות מנהל אגף בכיר  לעיל נתונה  בידי )ד( הסמכות לאישור דרגת  פרישה  כאמור בנסמן  .4

 .בנציבות שירות  המדינה
 )19/שס)(2/עא(
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תחושב  , מהשירות של פלוני היה בזמן פלוני סולם המשכורת שונה מן הסולם שהיה בשעת פרישתו
ידי -בתיאומים שנקבעו על, כורת הקובעת שלו לפי הסולם המחייב באחד לחודש שבו חל אותו זמןהמש

 .ועדת שירות המדינה
 )9' ס , ל ''החוק הנ(
 

  חישוב תקופת שירות- 85.13
 

85.131 
 ;רצופה  הכ וונה  היא לתקופת שירות , בו מדובר  בתקופת שירות כל מקום בפרק זה )א(
אף אם נתקבל שנית לשירות מיד   , רציפות בשירות תיראה כנפסקת מחמת פיטוריו או התפטרותו  של עובד )ב(

 ;וללא הפסקה
עקב , )פי צויי פיטורים וכ דומה, גמלה( התפטר או פוטר  עובד מחלק של משרתו  בלבד וקיבל הטבות פרישה  )ג(

כשיר ות שרציפותו  , ירותו בח לק המשרה בעדו שולמו הטבו ת פרישהיראו  את ש, ההתפטרות או  הפיטורים
 .נפסקה

תחולת ו גם לגבי מי   ) (1.2.1992(ב "ז בשבט התשנ" מיום כ33' תחולת  התיקון  מס ()2, 1'   ס,ל"החוק הנ(
 ) 12/שס( )שפרש לגמלאות  לפני תחילתו

85.132 
 :בחישוב תקופת השירות לפי פרק זה חלים כללים אלה

וש אינה עולה על   , נחשבת כ חודש מלא, אך עולה  על חמישה עשר יום, תקופה שאינה עולה כדי חודש  מלא )א(
 ; אינה  נחשבת כ לל-חמישה עשר יום 

ר  עש-כחל ק השנים ,  )א(לפי האמו ר   בנסמן , תקופה שאינה   עולה כדי  שנה   תמימה נחשב בה כל  חודש  מלא )ב(
 ; של השנה 

 ;85.133אין מביאים בחשבון אלא תקופ ת שירות  שמגיעה בעדה משכור ת לעובד והתקו פות המנויות בפ סקה  )ג(
אם , מותר   להביא בחשבון את תקופת  ה שירות  שלפני  ההפסקה, עובד שתקופת  שירותו  הרצופה  נפסקה )ד(

 ;85.134ם המנויים  בפסקה החליט כך נציב שירות המדינה  ו אם נתקיימו בו  התנאי
אלא   , לא  תובא בחשבון לצורכי  פרק זה, בין במשכורת ו בין שלא במשכורת, תקופה שבה היה עובד מושעה )ה(

 ;אם הוחזר  העובד לשירות  בתום  תקופת ההשעיה או אם  נפטר במשך אותה  תקופה
יחליט בית הדין ,  שהביאו להשעייתועובד שהושעה ופוטר תוך  ת קופת ההשעיה שלא מאחת הסיבות )ו(

 אם ובאיזה  מידה יראו א ת  תקופת ההשעיה -פי בקשת נציב שירות  ה מדינה או העוב ד - על-למשמעת 
בהכרעתו  יתחשב בית הדין א ם ובאיזו  מידה  הוכחה האשמה  שג רמה א ת   ; כתקופת שירות   לצורכי פרק זה 

 ;השעיית העובד
  24.6.1983מיום " מבטחים"פי הסכם -על" מבטחים"בבוטח , תקופה שבה היה העובד במעמד ארעי )ז(

רא ה   ( תובא  התקופה האמור ה בחישוב תקופת השירות  לפי פרק זה  ,  והתקופה האמו רה צוינה  בכתב המינוי
 )). ב(15.125פסקה 

 .מנהל  משאבי אנוש במשרד  או ביחידת סמךלאו לאחראי  נאצלה ,  לעיל) ד(הסמכות כאמור  בנסמן 
 )38/נ) (10' ס, ל"החוק הנ(
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85.133 

מביאים אותה בחשבון , שאינה מפסיקה את השירות ושלא הגיעה בעדה משכורת לעובד, תקופת היעדר
 : אם היא אחת מאלו,)ג(85.132פסקה בלמרות האמור , תקופת השירות

 ;34.21המזכה את העובד בהחזרה לעבודה לפי סעיף , וכל היעדר שלאחריה, תקופת שירות צבאי )א(
חוק שירות או תקופת שירות מילואים לפי , חוק החיילים המשוחרריםתקופת שירות חלקי לפי  )ב(

 ;1986-ו"התשמ, ]נוסח משולב [ביטחוןה
, ]נוסח משולב[ חוק הביטוח הלאומיתקופה שמגיעים בעדה דמי לידה או דמי פגיעה בעבודה לפי  )ג(

 ;1995-ח"נתשה
 ממשכורתו 18.5%, על ידו או מטעמו, תקופה שלא הגיעה בעדה לעובד משכורת אך שולמו בעדה )ד(

ובתנאי שהעובד הגיש בקשה על כך לא יאוחר  33.4לפי החישוב והתנאים שנקבעו בפרק משנה 
 ;משלושה חודשים מתחילת תקופת ההיעדר

לארץ -ידי שלוחה של המדינה בחוץ-אך הועסק על, תקופה שלא הגיעה בעדה לעובד משכורת )ה(
 ;במעמד של עובד מקומי

לארץ שהוא עובד המדינה קבוע אשר לא הצליח  -זוג של שליח המדינה בחוץ-תקופת שהותו של בן )ו(
 לפי 6.2%שנוכו ממשכורתו , לארץ או מחוצה לה-תקבל לעבודה בשלוחה של המדינה בחוץלה

 .33.4החישוב והתנאים שנקבעו בפרק משנה 
רשאי לקבל בקשה שהוגשה לאחר המועד האמור בנסמן ,  או מי שהוסמך על ידו לכךשירות המדינהנציב 

 .בירים לכך וכי מן הצדק לעשות כןאם שוכנע כי יש טעמים ס, לעיל) ד(
, בנוסף לכך; 33.47על נוהל התנאה לרכישת זכויות לגמלאות בעד תקופת חופשה ללא משכורת ראה סעיף 

) ד(בהתאם לנסמן , להגיש בקשה להכרת תקופת היעדר לצורכי חישוב הגמלאות, ביזמתו, אם רוצה עובד
; בד מה הוא הסכום המשוער שיצטרך העובד לשלם לשם רכישת הזכות הנדונהיודיע האחראי לעו, לעיל

יעביר  , רק לאחר שציין העובד בבקשתו שהוא מסכים לשלם את התשלומים המוטלים עליו לפי החוק
האחראי יציין בשולי הבקשה שהפרטים בדבר הסכום ותנא י  . האחראי את הבקשה לנציבות שירות המדינה

 תקופת חופשה ללא משכורת אינה נחשבת כתקופת שירות לצורך צבירת  . העובדהתשלום הובאו לידיעת
  .18.5%גם אם העובד רכש  זאת לגמלאות ושולמו , מספר ימי חופשת המנוחה וחופשת המחלה
  . או מנהל משאבי אנוש במשרד או ביחידת סמךאחראיהסמכות לטיפול באמור בפסקה זו נאצלה ל

 )11'  ס,ל"החוק הנ(
)40/סא(
 

85.134 
אם , מותר להביא בחשבון את תקופת השירות שלפני ההפסקה, שתקופת שירותו הרצופה נפסקה, עובד

 ):85.132בפסקה ) ד(ראה גם נסמן (ואם נתקיימו בו התנאים דלהלן , נההחליט על כך נציב שירות המדי
או אם לא ; העובד הגיש בקשה על כך באמצעות האחראי תוך שנים עשר חודש מיום שובו לשירות )א(

 הגישו הוא או  -מחלה או מוות , השלים העובד חמש שנות שירות ופרש משירותו החוזר מחמת נכות
מותר לקבל , למרות האמור לעיל. שישה חודשים מיום פרישתוך איריו בקשה לפי האמור לעיל תוש

, או מי שהוסמך לכך על ידי ו ,  המדינהבאישור נציב שירות, בקשה שהוגשה אף לאחר המועד האמור
 ;אם שוכנע שהבקשה הוגשה באיחור מטעמים סבירים וכי מן הצדק לעשות כן

 ;עמים סבירים לכךנציב שירות המדינה ראה ט )ב(
במועד ובאופן שהורה  , העובד החזיר לממשלה פיצויי פיטורים או מענק שקיבל עקב הפסקת שירותו )ג(

 .החשב הכללי
 להחזרת פיצויי הפיטורים או המענק לפ י  החשב הכלליעלתה המשכורת הקובעת של העובד במועד שקבע 

על משכורתו הקובעת במועד שבו שולמו פיצויי הפיטורים ") המשכורת האחרונה "-להלן (האמור לעיל 
ן יחס י  יוחזרו פיצויי הפיטורים או המענק בשיעור מוגדל באופ, ")המשכורת הקודמת "-להלן (או המענק 

 .לשיעור העלייה של המשכורת האחרונה לעומת המשכורת הקודמת
 . או מנהל משאבי אנוש במשרד או ביחידת סמךאחראיסמכות לטיפול באמור בפסקה זו נאצלה לה
 ) 1'  ס, 1961-א " תשכה ,)שאינה רצופה חישוב תקופת שי רות)(גמלאות(כללי שירות המדינה ; 10 'ס, ל"החוק הנ(
 )40/סא(
 

85.135 
רשאי , בטרם קיבל כתב מינוי  הרשאה להעסקהעובד שהיה בעל כתב מינוי החוזר לשירות וקיבל )א(

  ;85.134בתנאים המפורטים בפסקה  לבקש כי שירותו הקודם יובא בחשבון
 ;ל יקבל את האישור על צירוף שירותו הקודם רק לאחר שיקבל כתב מינוי בשירותו החוזר"עובד כנ )ב(
 .החשב הכללייוחזרו לו הכספים ששילם לפי הוראות ,  שהיאלא קיבל העובד כתב מינוי מאיזו סיבה )ג(
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  הגדלת תקופת שירות- 85.14
 

85.140 
ככפול ה  , כולה או מקצתה, תחושב, נציב שירות המדינה רשאי להורות כי תקופת שירותו של עובד

 :אם נתקיימו בעובד שניים אלה, עשהמשהייתה למ
 ;העובד היה בשירות חמש שנים לפחות )א(
, וועדת שירות המדינה, ידי נציב השירות כמצדיקות חישוב כזה-ישנן נסיבות מיוחדות שהוכרו על )ב(

  .לא החליטה בעניין זה על דרך אחרת, ידי נציב השירות-במקרה שנשאלה על כך על
 : העובד הם משני סוגיםהטעמים שבגללם מגדילים שירותו של

הנחשב ומובא , שקדמה לשירותו של העובד במדינה ובמוסד מוכר,  שנה 15פעילות מעל גיל  .1
 ;פי החוק-בחשבון לצורך זכויותיו על

 .משפחתיים ובריאותיים, טעמים אישיים .2
אם תקופת הפעילות בעדה יש להגדיל את תקופת השירות חופפת תקופת שירות מוכר המובאת בחשב ו ן  

אם על תקופה אחת חלים יחד שני טעמים או . אין מגדילים בגללה את תקופת השירות, צורך גמלאותל
 .מובא בחשבון רק טעם אחד מביניהם והוא המזכה את העובד לשיעור ההגדלה הגבוהה ביותר, יותר

 ) 785' עמ,  ז''התשי , 532פ ' 'י,  בדבר  תנאים להגדלת ש ירותו של עובדהודעה: 100' ס , ל ''החוק הנ(
 )32/נד(
 

85.141 
הממליצה על הגדלת תקופת השירות של  , ליד נציב שירות המדינה פועלת ועדה שאחד מחבריה הוא רופא

,   שוקל את פניית העובד לאור המלצות הוועדה ומחליט בה המדינהירותשנציב .  שיעורהעובדים ועל
 .טיב שירותו של העובד ונסיבות פרישתו מן השירות, בהתחשב בהמלצות הוועדה

פי אמות מידה אחידות המהוות בסיס להמלצות הוועדה -קרון המנחה את הוועדה הוא דיון בבקשות עליהע
 .יעורי ההגדלה המומלציםעל הגדלת שירות ועל ש

 
85.142 

 עובד הזכאי לקצבה משני מקורות
פי הסכם בין הממשלה ובין מוסד ציבורי או אם -אם קצבתו של העובד משולמת משני מקורות על )א(

יומלץ על ההגדלה בהתאם למדדים המפורטים , יש לעובד קצבה חודשית נוספת ממקום עבודה אחר
השיעור .  שירותו במדינה לעומת שנות עבודתו במקום עבודתו האחרבשיעור היחסי של שנות, להלן

 אילו כל שנות  -פי המדדים -של שתי הקצבות לא יעלה על הקצבה המוגדלת שהעובד היה מקבל על
 ;היו בשירות המדינה בלבד) במוסד ובמדינה(עבודתו 

 אינו חל עליו ולא רכש את זכויותיו לגמלאות בגין אותו חוק הגמלאותהיה העובד בשירות במעמד ש )ב(
רק אם רכש את זכויותיו , בהתאם למדדים המפורטים לעיל, ניתן להגדיל את שיעור קצבתו, שירות

וקצבתו לא הוגדלה עד לשיעור המרבי , לגמלאות בעד התקופה האמורה לפני אישור הגדלת קצבתו
 .70% של

 ) 1.4.1986(ו "ה תש מ' א באדר ב"כ: חולת הנסמןת(
 

85.143 
 15ועדת הגמלאות ממליצה על הגדלת תקופת השירות בעקבות שירות קודם או פעילות קודמת מעל גיל 

 ;שנה כלהלן
ושירת בתקופת מלחמת העולם  , לארץ לפני עלייתו לארץ-שירות סדיר כחייל של מי שגויס בחוץ )א(

 שאינו מובא בחשבון כשירות לצורך  -או בצבאות בנות הברית , הבריטיהשנייה בשירות הצבא 
 ; לכל שנת שירות1% תוגדל הקצבה בשיעור של -הגמלאות 

או בגוש , או במפעלי ים המלח לפני קום המדינה, תקופת עבודה כאזרח בצבא הבריטי בארץ ישראל )ב(
עבודה כאמור אם עבר   מהמשכורת הקובעת לכל שנת 1.6% תוגדל הקצבה בשיעור של -עציון 

 מהמשכורת הקובעת 1%או בשיעור של , העובד מהמקומות הללו לשירות המדינה מיד עם הקמתה
 ;אם לא עבר העובד לשירות המדינה מיד עם הקמתה, לכל שנת עבודה כאמור

או תקופת עבודה במוסד מוכר כמשמעותו , תקופת עבודה בלשכת העבודה עם הקמת המדינה )ג(
כי המקרה אינו ממלא אחר התנאים  , שכזאת שאין אפשרות להכירה בתור, חוק הגמלאות ל82בסעיף 

 מהמשכורת הקובעת לכל שנת עבו ד ה  1% תוגדל הקצבה בשיעור של -בתקנות לסעיף האמור 
 ;כאמור
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 לארץ ואסיר ציון-שירות מחתרתי בחוץ )ד(

לארץ לרבות עבודה בשדה החינוך העברי של הקהילה -ל ומלא במחתרת בחוץשירות פעי .1
 ;היהודית בארצות בהן נרדפו היהודים

 .לארץ כאסיר ציון-מי שישב בבית סוהר בחוץ .2
 . בעד כל שנת שירות או מאסר כאמור1%במקרים המנויים לעיל תוגדל הקצבה בשיעור של 

 חברות בארגוני המחתרות ועבודת חלוצית בארץ, עבודה חינוכית, לארץ-בחוץ, פעילות ציונית )ה(
-אשר הוכרה ואושרה על, שלה הוקדשה מרבית זמנו של העובד, לארץ-פעילות ציונית בחוץ .1

 ;ידי המחלקה לעסקנים ציוניים בסוכנות היהודית
 ;לארץ-עבודה חינוכית בבתי ספר יהודיים בחוץ .2
לרבות , ולא בשירות פעיל ומלא, שלא במסגרת מנגנון הקבע, חברות בארגוני המחתרות בארץ .3

 ;1950במשמר האזרחי עד שנת 
 .לפני קום המדינה, או עבודות חלוציות בארץ, כיבוש עבודה .4

 .תוגדל הקצבה בשיעור של חצי אחוז בעד כל שנת פעילות מוכרת, במקרים המנויים לעיל
 ה"עיטור על )ו(

חופפת עם פעילות אחרת ה שקבלו בעד פעילות מסוימת ופעילות זו אינה "עובד בעל עיטור על
 תוגדל -פי המפורט במדדים לעיל -או להגדלת השירות על, פי החוק-על, המזכה בהכרת שירות

 ;3%הקצבה בשיעור כולל של 
יהיה , 3%אך הכרה או הגדלה זו לא זיכתה אותו בהגדלה של , הוכר או הוגדל לעובד חלק מהתקופה )ז(

 ;3%  כדיה עד"זכאי להשלמת שיעור ההגדלה בגלל עיטור על
 ואינו זכאי לכל הגדלה בגלל ,לארץ עקב רדיפות-בד שאיבד את זכויותיו במקום עבודתו בחוץעו )ח(

85.144פסקה לפעילות קודמת כנזכר לעיל ואף לא זכאי להגדלה עקב היותו ניצול השואה בהתאם 
 .3%צבתו בשיעור כולל של קתוגדל  -) א(

 
85.144 

 משפחתיים ובריאותיים, מים אישייםהגדלה מטע
   ניצולי רדיפות )א(

 ולא קיבל בעבר או אינו מקבל כיום ,עובד שהוא מניצולי השואה בתקופת מלחמת העולם השנייה
 - 85.143 ואינו זכאי לכל הגדלה שהיא בגלל פעילות קודמת כנזכר בפסקה ,פיצוי מכל מקור שהוא

 ;3%עור כולל של תוגדל קצבתו בשי
 )1.4.1995: תחולת הנסמן(
 )21/נו(

   הורים שכולים )ב(
 בחוק משפחות חיילים שנספו במערכהאלמנה או אלמן כמשמעותם , עובד שהוא הורה שכול

יומלץ , 1970-ל"התש, חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה באו, 1950-י"תשה, )תגמולים ושיקום(
ו הממשי  ובלבד שהיא לא תעלה על הכפלה מלאה של תקופת שירות50%על הגדלת ההקצבה לכדי 

 ;במדינה
פ י  - ויותר על45%קצבה בשיעור של , לפני ההגדלה, לאלמנה או אלמן, אם מגיעה להורה השכול )ג(

 ;6%- תוגדל קצבתו ב-החוק 
 )28/סא(

  מצב בריאותו של העובד או של בן זוגו )ד(
בעת פרישתו של העובד לקצבה היה מצב : פרישה לקצבה לרגל מצב בריאות לקוי או נכות אם

או /ו, ו או של בן זוגו לקוי ולליקוי זה השפעה על יכולת השתכרותו שלו או של בן זוגובריאותו של
 : עלרשאית הוועדה להמליץ, ישנן בגין מצב הבריאות הוצאות מיוחדות

 הכל לפי - נכות שנקבעו לעובד 10% לכל 1%או הגדלה בשיעור של , 4%הגדלה של עד  .1
 ;העובד עצמו בגין מצב בריאותו של -השיעור הגבוה יותר 

 הכל  - נכות שנקבעו לעובד 10% לכל 1%או הגדלה בשיעור של , 6%הגדלה בשיעור של עד  .2
 ; בגין מצב בריאות לקוי של העובד ובן זוגו-לפי הגבוה יותר 

 .בלבד  בגין מצב בריאותו של בן הזוג3%הגדלה בשיעור של עד  .3
  בגין מצב  , שלומים כלשהם ממקור אחר תיםשאין העובד או בן זוגו מקבל, האמור לעיל מותנה בכך 

  .בריאותם הלקוי
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85.145 

 הבטחת רמת מחיה
, ואין לו ולבן זוגו הכנסה אחרת מכל מקום אחר פרט לקצבה, פרש עובד לקצבה לאחר שירות קצר ביותר

ות של סעיף זה אאחר ההגדלה לפי כל הפסקתיקבע לו קצבה ל, מהמוסד לביטוח לאומילמעט קצבת זקנה 
 .30%-תיקבע לו קצבה שלא תפחת מ, או בהיעדר נימוקים להגדלה על פיהם, ביחד

 
85.146 

קיימות נסיבות מיוחדות    והסבור כי,82.5עובד העומד לפרוש לקצבה בהתאם להוראות פרק משנה 
- ו85.143 ותאהשיקולים האמורים בפסק  במסגרת85.140  פסקהלהגדלת תקופת שירותו בהתאם להוראות

הבקשה תוגש בטופס בקשה  .לנציב שירות המדינה באמצעות האחראי יגיש בקשה על כך, 85.144
 .שישה חודשים לפני התאריך המיועד לפרישת העובד מן השירות) 2845מדף (להגדלת שירות 

 
85.147 

לחוק שירות ) א(100סעיף  עובד המועסק בתנאי עבודה שקבעה הממשלה כעבודה בתנאים מיוחדים לעניין
רשאי נציב שירות המדינה להורות בהודעה ברשומות  , 1970-ל"תשה, ]נוסח משולב[) גמלאות(ינה המד

תחושב  , ל"ובתנאים שקבעה הממשלה כי לצורך קביעת זכויותיו לגמלאות של אותו עובד לפי החוק הנ
 .כתקופה גדולה משהייתה למעשה ובשיעור שקבעה הממשלה, כולה או מקצתה, תקופת שירותו

 )א(100' ס, ל"החוק הנ(
 

85.148 
קבעה הממשלה כי נושאי המשרות המפורטות להלן הינם עובדים , 85.147בהתאם לאמור בפסקה 

 :המועסקים בתנאים מיוחדים
 ;פרקליט המדינה )א(
 ;יועץ המשפטי לממשלה להמשנה )ב(

 )3304'  ע מ, ד"הת שס, 5310 פ"י; )1.7.2004(ד "ב בתמוז התשס"מיום י) ב(-ו) א(תחולת נסמנים (
הלשכה הראשית או פרקליטות ( המשובץ בתקן משרד המשפטים בפרקליטות המדינה - פרקליט  )ג(

 ;למעט פרקליט המדינה, והוא מועסק כפרקליט) מחוז
 )2628 'עמ , ו ''מ התש,  3353 פ''י ;)1.4.1984(ד "התש מ' ח באדר ב "תחולת נסמן זה מיום כ(
 )12/עא(

 .הביטחון שירותי עובדי )ד(
 ) 2989'  עמ ,ח "הת שנ, 4628 פ" י; 1548' עמ , ט"התשי , 687 פ"י( 
 )5/עא(

 
  עבודה במוסד מוכר- 85.15

 
85.151 

,  שהממשלה אישרה אותו כמוסד מוכר, או חלק מגוף כזה, בסעיף זה מוסד מוכר פירושו מוסד או ארגון
 .הפכו לשירות משירותי המדינה, כולם או מקצתם, באשר תפקידיו

 )82 'ס , ל ''החוק הנ(
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85.152 
באותו אדם כל ארבעת התנאים   אם נתמלאו, עבודתו של אדם במוסד מוכר נחשבת כשירות לעניין פרק זה

 :האלה
 ;עבד במוסד מוכר בשכר )א(
    )ב(

 ;עבודתו באותו מוסד הופסקה .1
 או ; לשירות משיר ותי ה מדינה, כולם  או מקצתם, מחמת חיסול המוסד או העברת תפקידיו )א
 א ו ; )15.5.1948(ח "תשהבאייר  '  יס לשירות ביטחון ל פני יום ומחמת שגו )ב

( ח " תש  הבאייר '   ו   יום  שבין   בתקופה    ועבר  לשירות  ישראל- לא רץ  היהודית       בסוכנות   עבד .2
או אחרי א ותה תקופה לאחר שעבר תוך התקופה ) 31.3.1949(ט "תשהבניסן  ' ובי ן יום א) 15.5.1948

 זה אי נו  חל ע ליו ושי רות  זה  נ חשב כשירות  ל עניין פרק זה  ב התאם  האמורה לשי רו ת בתפקיד שפרק
 ;85.16 לסעיף

או חלה הפסקה מחמת , בין עבודתו במוסד המוכר לבין עבודתו בשירות המדינה לא חלה הפסקה )ג(
ין פר ק  היותו בשירות מטעם המדינה בתפקיד שפרק זה אינו חל עליו ושירותו זה נחשב כשירות לעני

לא הייתה , לדעת נציב שירות המדינה, או חלה הפסקה מטעמים אשר, 85.16 זה בהתאם לסעיף
 ;לעובד שליטה עליהם

  .85.146 הגיש בקשה לנציב השירות בדרך ובמועד שנקבעו בפסקה )ד(
 )2'  ת, 1962-ב ' 'התש כ, )הכרת עבודה במו סד מוכר כשירות) (גמלאות(תקנות שירות המדינה (

 
85.153 

ובלבד שלא חלה ה פסקה  ,  רואים  אדם  שעבד במספר מוסדות מוכרים  כאי לו עבד במוסד מוכר אחד, לעניין סעיף זה
לראו ת עבודה   , לם רש אי נציב שירות המדינ ה אם ראה טעם לכךאו;  בין עבודתו במוסד אחד לבין עבודתו במשנהו

ובלבד שתק ופת  , במספר מוסדות מוכרים  כעבודה במוסד מוכר  אחד אף אם   חלה הפסקה ברציפות העבודה
 .ההפסקה כאמור לא תובא בחש בון כתקופת עבודה במוסד מוכר

 )5'  ת, ל"התקנות הנ(
 
 
 
 

85.154 
, לנציב שירות המדינה יגיש, 85.152 שעבד במוסד מוכר ונתמלאו בו התנאים האמורים בפסקה, אדם

או תוך שמונה עשר חודש מיום פרסום , תוך שישה חודשים מיום העברתו לשירות, באמצעות האחראי
בקשה בכתב בדבר , הכול לפי התאריך המאוחר יותר, הכרת המוסד כמוסד מוכרהודעה ברשומות בדבר 

 .הכרת עבודתו במוסד המוכר ויצרף אליה הוכחות בדבר עבודתו כאמור
 ))ב(,)א(8' ת , ל ''התקנות הנ(
 

85.155 
ואיזו , כשירות לעניין פרק זה ודיע בכתב לעובד אם הוכרה עבודתו במוסד המוכרנציב שירות המדינה י

 .תקופת עבודה הוכרה כשירות לעניין פרק זה
 ))ג(8' ת , ל ''התקנות הנ(
 

85.156 
תצורף אחת התקופות , העבודה מוסד מוכר וקבע את תקופתהכיר נציב שירות המדינה בעבודתו של אדם ב

תה משתלמת יהבאות לתקופת השירות ובלבד שהקצבה המשתלמת לפי פרק זה לא תפחת מהקצבה שהי
 -: אילו לא צורפה תקופת עבודתו במוסד המוכר לתקופת שירותו, לאותו עובד

 ;התקופה שנקבעה בהסכם שלפיו עבר אותו אדם לשירות )א(
 תצורף 85.231- ו85.126ות אובלבד שלעניין פסק,  תקופת עבודתו באותו מוסד-ין הסכם כזה בא )ב(

 .תקופה השווה לארבע חמישיות מתקופת עבודתו באותו מוסד
 )  14, 12, 9' ת , ל"נות  הנהתק(

 
 

85.157 
ז באלול "ששירת שירות פעיל בבריגדה היהודית או ביחידה אחרת שבצבא הבריטי בתקופה שבין י, עובד
'  לפני יום ה, וכן עובד שהתגייס בארץ ישראל) 1.10.1946(ז "תשהבתשרי ' לבין ו) 1.9.1939(ט "תרצה

א בנוטרות של ממשלת ארץ ישראל או ביחידה מאורגנת לשירות פעיל מל) 14.5.1948(ח "תשהבאייר 
ייווספ ו   , לארץ-ואף אם שיר ותו  הוא ביחידה זו  או מקצתו היה  בחוץ,   עצמאות ישראלשלחמה בארץ ישראל למען

 . כאילו הייתה תקופת  שירות,  על תקופת שירו תו ארבע חמישיות מתקופת שיר ותו הפעיל והמ לא כאמור
 )1974-ה "ת שלה ,8' ותיקון מס1973-ג" ת שלה, 5'  תיקון מס)גמלאות(חוק שירות המדינה (
 ) 4.10.1973(ד ' 'בת ש רי התשל' ח: תחולה(

85.152 - 85.157
  גמלאות- 85פרק 

___________________________________________________________________________

https://www.prisha.co.il/



 
85.158 

באמצעות הנהלת  לנציב שירות המדינה   יגיש בקשה בכתב85.157עובד שחלות עליו הוראות פסקה  )א(
 ;משרדו

 ישירות לנציב שירו ת , שפרש מן השירות לפני פרסום התקנות יגיש את בקשתו, כאמור, עובד )ב(
 ;המדינה

רשאים להגיש את בקשת ם  , שפרש לקצבה ונפטר לפני פרסום התקנות, כאמור, שאיריו של עובד )ג(
 ; המדינהישירות לנציב שירות

א באדר  "מיום כ - ת להכרה בשירות פעיל בצבא הבריטיתחולת ההוראות בדבר הגשת בקשו )ד(
 ;)25.3.1973(ג "תשלה
 ) 5' עמ , ד"תש לה 3064ת "ק(

  ה "תשלה   בתמוז   א"י   מיום  – פעיל   בשירות   להכרה    בקשות  הגשת  בדבר  ההוראות תחולת )ה(
)20.6.1975(; 
 )1218' עמ, ו"ת ש לה, 3499ת "ק(

גם על מי שפרש משירות המדינה לפני  , חלות מיום תחילת תוקפן, לעיל) ה(-ו) ד(הוראות נסמנים  )ו(
 .תחילתן או על שאיריו

 
85.159 
והן תכלולנה את ) 25.3.1977( ז"תשלהבאדר '  תוגשנה עד לתאריך ז85.158כאמור בפסקה , בקשות

 :הפרטים הבאים
 ; של המבקשושם פרטי) ושם משפחה קודם(שם משפחה  )א(
 ;מספר תעודת זהות )ב(
לבקשה להכרה בשירות פעיל בצבא הבריטי יצורפו מסמכים מקוריים על מקום הגיוס ותקופת  )ג(

 ;השירות הפעיל
, לבקשה להכרה בשירות פעיל יצורפו מסמכים מקוריים על מקום הגיוס ותקופת השירות בפועל )ד(

לקבל מסמכים אחרים המדינה  רשאי נציב שירות ,במקרים מיוחדים; תאריך תחילת השירות וסיומו
 .אם שוכנע כי אין למבקש כל אפשרות להמציא מסמכים מקוריים, כראיה

 ) 4.10.1973(ד "תשלהבת ש רי ' ח: תחולה(
קרבתו לעובד המדינה , תכלול גם פרטים אישיים של המבקש) ג( 85.158 בקשה המוגשת לפי  פסקה

 . זכותו לתבוע את ההכרה בשם העובד שנפטרושר של מסמך או מסמכים המצייניםוהעתק מא
אם שוכנע כי האיחור נבע מטעמי ם  ,  רשאי לקבל בקשות גם לאחר המועד האמור המדינהנציב שירות

 .סבירים וכי מן הצדק לעשות כן
 

  חישוב גמלאות בעד תקופת שירות שאין החוק חל עליה- 85.16
 

85.161 
שעבר לשירות כעובד שפר ק  , ל"בצה קאדי או חייל בשירות הקבע, דיין, שופט, חבר הכנסת, משלהחבר המ

ותקופת שירותו הקודמת מצורפת כולה לתקופת , נחשב שירותו הקודם כשירות לעניין פרק זה, זה חל עליו
 :אם נתמלאו בו כל התנאים האלה, השירות שפרק זה חל עליו

בקשה בדבר הכרת שירותו הקודם כשירות , באמצעות האחראי, דינההוא הגיש לנציב שירות המ )א(
 אם לא השלים  -או ,  חודש מהיום שבו עבר לשירות כעובד שפרק זה חל עליו12תוך , לעניין פרק זה

 הגישו הוא או שאיריו בקשה לפי -מחלה או מוות ,  שנות שירות ופרש מהשירות מחמת נכות5
מותר לקבל בקשה שהוגשה אף , למרות האמור לעיל. פרישתו חודשים מיום 6תוך , האמור לעיל

אם שוכנע שהבקשה , באישור נציב השירות או מי שהוסמך לכך על ידיו, לאחר המועד האמור
 ;הוגשה באיחור מטעמים סבירים וכי מן הצדק לעשות כן

 6תוך , םלא דחה את הבקשה מטעמים סבירי, או מי שהוסמך לכך על ידיו, נציב שירות המדינה )ב(
 ;חודשים מיום הגשתה

,  מענק שחרורים או הטבה אחרת, עם הפסקת שירותו הקודם פיצויים, אם הוא קיבל מאוצר המדינה )ג(
 .החשב הכלליהחזיר אותם במועד ובאופן שהורה 

 . במשרד או ביחידת סמךמשאבי אנוש או מנהל אחראיבפסקה זו נאצלה להסמכות לטיפול באמור 
 )1' ת, 1961-א"תשכה) חישוב גמלאות ב עד תקופה שירות  שהחוק לא ח ל על יו) (גמלאות(תקנות שירות המדינה (
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85.162 
פרק זה חלות עליו לשירותו    בתפקיד שאין הוראות85.161ותו של אחד הנמנים בפסקה צורפה תקופת שיר

 :כעובד שהוראות פרק זה חלות עליו
תקוימנה זכויותיו שרכש בתקופת שירותו הקודם בדבר חישוב תקופת אותו שירות ובדבר הקצבה  )א(

 ;המזערית
ובלבד שא ם  , דם קצבה בשיעור שבו זיכה אותו השירות האמורתשולם בעד תקופת שירותו הקו )ב(

ינוכה סכום הקצבה האמורה מסכום הקצבה המשתלמת לו , משתלמת לו קצבה בעד שירותו הקודם
 .לפי פרק זה

 )7'  ת, ל"התקנות הנ(
 

85.163 
הסוגים האמורים בפסק ה   אינו נמנה עם, ירות בתפקיד שהוראות פרק זה אינן חלות עליומי שהיה בש

, נחשב שירותו הקודם כשירות לעניין פרק זה,  ועבר לשירות כעובד שהוראות פרק זה חלות עליו85.161
אם נתמלאו בעובד , ת עליוותקופת שירותו הקודם מצורפת כולה לתקופת השירות שהוראות פרק זה חלו

 :כל התנאים האלה
בקשה בדבר הכרת שירותו הקודם כשירות , באמצעות האחראי, הגיש לנציב שירות המדינה )א(

 חודש מהיום שבו עבר לשירות שהוראות פרק זה  עשר-שניםתוך , שהוראות פרק זה חלות עליו
ד שהוראות פרק זה חלות  שנות שירות ופרש משירותו כעובחמש אם לא השלים -או , חלות עליו

 חודש  עשר-שניםל תוך " הגישו הוא או שאיריו בקשה כנ-מחלה או מחמת מוות , עליו מחמת נכות
באישור , מותר לקבל בקשה שהוגשה אף לאחר המועד האמור, למרות האמור לעיל. מיום פרישתו

עמים סבירים וכי אם שוכנע שהבקשה הוגשה באיחור מט, נציב השירות או מי שהוסמך לכך על ידיו
 ;מן הצדק לעשות כן

הסכים בכתב שתקופת שירותו הקודם של העובד , או מי שהוסמך לכך על ידיו, נציב שירות המדינה )ב(
 ;תצורף לתקופת שירותו כעובד שהוראות פרק זה חלות עליו

, פיצויי פיטורים או הטבה אחרת, עקב הפסקת שירותו הקודם, אם העובד קיבל מאוצר המדינה )ג(
 ;חשב הכלליר אותם במועד ובאופן שהורה ההחזי

סכום השווה , )א(לא יאוחר משישה חודשים מיום הגשת הבקשה לפי נסמן , שולם לאוצר המדינה )ד(
בשיעורה , משירות לשירות מהמשכורת של הדרגה בה היה מדורג העובד מיד לאחר שעבר 6.5%-ל

 .כפול במספר החודשים וחלקי החודש של שירותו הקודם, במועד בו הוגשה הבקשה האמורה
 .85.133על בקשות להכרת שירות המוגשות לפי פסקה זו תחולנה הוראות הסיפא של פסקה 

 . במשרד או ביחידת סמך אנושמשאבי או מנהל אחראי בפסקה זו נאצלה להסמכות לטיפול באמור
 )2' ת , ל ''התקנות הנ(
 

85.164 
 החשב הכללי במועד שקבע 85.162- ו85.161ות אעלתה המשכורת הקובעת של אחד המנויים בפסק

 -להלן  (85.163 או של פסקה 85.161של פסקה ) ג(להחזרת פיצויי הפיטורים או שאר ההטבות לפי נסמן 
 שולמו לו פיצויי הפיטורים או שאר ההטבות  על משכורתו הקובעת במועד שבו")המשכורת האחרונה"
יוחזרו פיצויי הפיטורים או שאר ההטבות בשיעור מוגדל באופן יחסי , )"המשכורת הקודמת" -להלן (

 .לשיעור העלייה של המשכורת האחרונה לעומת המשכורת הקודמת
 )3'  ת, ל"קנות הנהת(
 

85.165 
 ואש ר  בזמן שירות ו כ עובד שאין הור אות פרק זה חל ות   85.163אשר עבר משירות לשיר ו ת כאמור בפסקה , עובד
היה  נמנה  עם סוג  עובדים אשר  לפי ההו ר אות הקיימות משלמים בעדם לקרן פנסיה או  ל קרן   , או  בחלק ממנו, עליו

שבעדו ל א   ,  יוכר שי רותו  כאמור, אך מאיזו סיבה שהיא לא בוט ח,    הבטחת זכויות הגמלה שלהםלשם, תגמולים
אם  נתמל או בו  כל  התנא ים האמורים  בפסקה ,  כשיר ות  שעליו  חל פר ק זה, שולם לקר ן  פנסיה או  לקרן  תג מולים

שבעדו לא ש ו לם , בעד השירות  כאמור , 85.163של פס קה) ד( וא ולם  שיעור הסכום ה שווה ה נקוב בנסמן, 85.163
 .  בלבד מהמשכורת ה קובעת לפי אותו נסמן3.5%יהיה ,  לקרן הפנסיה או  לקרן ת גמולים

 )א2'  ת, ל"התקנות הנ(
 

85.166 
 :עובד אשר נתמלאו בו כל אלה, 85.163 למרות האמור בפסקה

עבר ללא הפסקה לשירות שהוראות פרק זה חלות עליו משירות מטעם המדינה שאין הוראות פרק זה  )א(
 ;חלות עליו ושלא חלה בו הפסקה
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וח או בקרן היה מבוטח בקרן ביט, שאין הוראות פרק זה חלות עליו, בזמן שירותו מטעם המדינה )ב(
 ;שאין בינה לבין הממשלה הסכם לרציפות זכויות העובדים לגמלאות, פנסיה או בקרן תגמולים

את כל זכויותיו לאותה תקופה , תוך שישה חודשים מיום קבלת כתב המינוי, העביר לאוצר המדינה )ג(
ין הוראות בקרן הביטוח או בקרן הפנסיה או בקרן התגמולים שהיה מבוטח בה בתקופת שירותו שא

 .פרק זה חלות עליו
 .כאילו היה שירות שהוראות פרק זה חלות עליו, שאין הוראות פרק זה חלות עליו, ייראה שירותו

 .16.511לצורך פסקה זו שירות שלא חלה בו הפסקה פירושו שירות רצוף כפי שהוא מוגדר בפסקה 
-ז ' 'הת שכ, )מועד להעב רת זכויות המתייחסות לתקופת  ש ירות קודם) (גמלא ות(תקנות שירו ת המדינה ; 85'   ס,  ל' 'החוק הנ(

 )1'ת , 1968
 

85.167 
יגיש בקשה בכתב לאחראי  , 85.166בהתאם לאמור בפסקה המבקש לצרף את שירותו הקודם , עובד

לדאוג להעברת זכויותיו בקרן לאוצר , כאמור, מאחר ולפי התקנות על עובד. באמצעות הממונה עליו
על העובד להגיש את בקשתו בכל ההקדם ולא יאוחר , המדינה תוך שישה חודשים מיום קבלת כתב מינוי

 .ה חודשים מיום קבלת כתב המינוימאשר ארבע
 

85.168 
ולצורך זה (מן הקרן  ידאג חשב המשרד לקבל את הכספים, 85.167הגיש עובד בקשה כאמור בפסקה 

או מן ) ישתמש החשב בהעתק הנוסף של ייפוי הכוח שעליו חתם העובד בטופס הנזכר באותה פסקה
ח לממונה על תשלום הגמלאות במשרד האוצ ר  "וימסור על כך דו, כל ההקדםב, הכל לפי העניין, העובד

 .ולנציבות שירות המדינה
 

  זמן תשלום קצבה- 85.17
 

85.171 
החל מהחודש שאחרי החודש שבו נולדה , קצבה לפי פרק זה משתלמת ביום האחרון של כל חודש )א(

 ;העילה לקצבה
תשולם לו הקצב ה  85.311 בה בהתאם לפסקהעובד שיצא לקצ, לעיל) א(על אף האמור בנסמן  )ב(

אולם אם קבעה ועדה רפואית כי אין הוא מסוג ל  , 60 מהחודש המתחיל אחרי היום שבו הגיע לגיל
תחילת אי  תשולם הקצבה החל מהחודש המתחיל אחרי יום, מחייתו מחוץ לשירות להשתכר כדי
 ;כושרו כאמור

 תשולם לו הקצבה 85.313עובד שבחר בזכויות לגמלאות לפי פסקה , לעיל) א(על אף האמור בנסמן  )ג(
 :אולם 82.510הפרישה כמשמעו בפסקה בחודש המתחיל אחרי היום שבו הגיע לגיל 

 מכל עבודה או משלוח יד 82.510הפרישה כמשמעו בפסקה אם פרש העובד לפני הגיעו לגיל  .1
הסכם קיבוצי או , מסיבת מצב בריאות לקוי ועקב פרישה זו החל לקבל קצבה מכוח חיקוק

תשולם לו הקצבה החל מהחודש שבו החל לקבל את הקצבה עקב הפרישה , חוזה עבודה
 ;האמורה וכל עוד היא משתלמת לו

 82.510הפרישה כמשמעו בפסקה גיל אם פרש עובד מכל עבודה או משלוח יד לפני הגיעו ל .2
תשולם לו הקצבה החל מן החודש המתחי ל  ,  לעיל1 ואיננו זכאי לקצבה לפי האמור בנסמן

 ;60אך לא לפני תום החודש בו הגיע לגיל , אחרי יום פרישתו מכל עבודה או משלוח יד
 ועדה רפואית קבעה שאיננו מסוגל  אך,  לעיל2 או 1עובד שאיננו זכאי לקצבה לפי נסמן  .3

תשולם לו הקצבה גם בתקופה שבה איננו זכאי לה לפי  , להשתכר כדי מחייתו מחוץ לשירות
החל מהחודש המתחיל אחרי יום תחילת אי כושרו וכל עוד נמשך אי , הנסמנים האמורים

 .חוק הביטוח הלאומיל'  ו127או כל עוד רואים אותו כמובטל לפי סעיף , כושרו כאמור
 )46' ס, ל"החוק הנ(
 )11/סז(

 
85.172 

קצבה אינה משתלמת בעד תקופה העולה על ארבעה חודשים שלפני הגשת התביעה לקצבה לפי פסקה ה
אולם הממונה על תשלום הגמלאות במשרד האוצר רשאי להאריך תקופה זו לתקופה שאינה עולה , 85.821

 .הארכה זו נה מצדיקות הממו  שלדעת מסיבות  התביעה חל   בהגשת  האיחור  אם ,שנתיים על 
 ))א (48' ס, ל"החוק הנ(
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  זכות לגמלאות של עובד מפוטר- 85.2
 

 85.22/  פיטורים מסיבת מצב בריאות לקוי 85.21
 מענק בנוסף  85.23/ פיטורים מסיבות אחרות 

לאות מטעמי   עובד מוגבל לגמ85.24/ לקצבה 
  זכויות לפי חוק הביטוח הלאומי85.25/ בריאות 

 
  פיטורים מסיבת מצב בריאות לקוי- 85.21

 
85.211 

,  או יותר25%עובד שפוטר מסיבת מצב בריאות לקוי לאחר חמש שנות שירות ושדרגת נכותו היא  )א(
ל "כמו כן זכאי עובד כנ; 85.1אות פרק משנה  וביתר הור85.125זכאי לקצבת פרישה כאמור בפסקה 

 ;85.23 סעיףכמפורט ב, למענק בנוסף לקצבה
 שנות שירות ולזכותו חמשביחס לפיטורי עובד או הוצאתו לפנסיה בשל מצב בריאות לקוי לאחר  )ב(

 .33.209 ראה פסקה -ימי מחלה לניצול 
 ))2(15' ס, ל"החוק הנ(
 )19/נב(

 
85.212 

זכאי אף ,  אשר תהיהתהיה דרגת נכותו, עובד שפוטר מסיבת מצב בריאות לקוי לאחר עשר שנות שירות
ל למענק  "כמו כן זכאי עובד כנ; 85.1 וביתר הוראות פרק משנה 85.125הוא לקצבת פרישה כאמור בפסקה 

 .85.23כמפורט בסעיף , בנוסף לקצבה
 ))3(15' ס, ל"החוק הנ(
 

85.213 
טרם השלים עשר שנו ת    אך,עובד שפוטר מסיבת מצב בריאות לקוי אחר שהשלים חמש שנות שירות

ישולם לו בנוסף ,  והוא זכאי עקב פיטורים אלה לפיצויי פיטורים25%-דרגת נכותו פחותה מ, שירות
 .ה מסכום הפיצויים לכל אחוז למאה מאותה דרגת נכותלפיצוים אלה מענק בשיעור של אחוז אחד למא

 )23' ס, ל"החוק הנ(
 

  פיטורים מסיבות אחרות- 85.22
 

85.221 
 או יותר ולא נפסל 40בגיל  כשהוא, עובד ששירת עשר שנים ופוטר שלא מסיבת מצב בריאות לקוי )א(

 וביתר הוראו ת  85.125זכאי לקצבת פרישה כאמור בפסקה  ,ת לפי החלטת בית הדין למשמעתלשירו
 ;85.23 כמפורט בסעיף, ל למענק בנוסף לקצבה"כמו כן זכאי עובד כנ; 85.1 פרק משנה

לשירות והוא טרם הגיע לגיל  ת הדין למשמעת בלי שנפסלפי החלטת בי-אולם אם פוטר העובד על )ב(
 רשאי בית הדין למשמעת להחליט כי העובד לא יהיה זכאי - שנות שירות 25 אחרי 55או לגיל , 60

 ;לקצבת פרישה כולה או מקצתה
 הוחל עליו ואינו זכאי לגמלאות 24.6.1983מיום " מבטחים"שהסכם ) א(עובד כאמור בנסמן  )ג(

למדינה את כל הכספים ששולמו לזכותו של העובד " מבטחים"תחזיר , "מבטחים"במסגרת תקנון 
מיום " מבטחים"הסכם (מתקופת עבודתו במדינה בהתאם להוראות ) סיקחלק המע+ חלק העובד (

 )).ב) (א (13 סעיף 24.6.1983
 ))4 (15' ס, ל"החוק הנ(
 )38/נ(
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  מענק בנוסף לקצבה- 85.23
 

85.231 
זכאי בנוסף ע ל  , 85.221או  85.212, 85.211ות אהזכאי לקצבה לפי פסק, 60עובד שפוטר לפני הגיעו לגיל 

, דהיינו סך כל המשכורת(העשרים וארבעה של משכורתו השנתית  למענק בשיעור השווה לחלק, הקצבה
, )ששולמו בעד שנים עשר החודשים נושאי המשכורת האחרונים לפני פרישתו, לרבות התוספות הקבועות
 :לה על הסכום הקטן משני אלהובלבד שהמענק לא יע, כפול במספר שנות שירותו

 ;משכורתו השנתית )א(
ששיעורה כהפרש שבין הקצבה שהוא זכאי לה בזמן פיטוריו ובין , הסכום היוצא מהיוון קצבה )ב(

 .60הקצבה שהייתה מגיעה לו אילו שירת בדרגתו האחרונה עד שהיה מגיע לגיל 
רשאי בית הדין להחליט כי , ל לשירותפי החלטת בית הדין למשמעת בלי שנפס-אולם אם פוטר העובד על

 .כולו או מקצתו, העובד לא יהיה זכאי למענק
מחמת מצב בריאותו , 55הוראות פסקה זו לא יחולו  על עובד שפוטר משירות המדינה לפני הגיעו לגיל 

 85.113אף אם הוא זכאי לקצבה כאמור בפסקה , ישא זכות לגמלאותיהלקוי שבגללו הותנה כי שירותו לא 
 ) 22' ס, ל"החוק הנ( .85.241או בפסקה 

 
  עובד מוגבל לגמלאות מטעמי בריאות- 85.24

 
85.241 

 :אשר פוטר מאחת הסיבות דלהלן) 85.113ראה פסקה (עובד מוגבל לגמלאות מטעמי בריאות 
 ;פוטר שלא מסיבת מצב בריאות לקוי )א(
פוטר מסיבת מצב בריאות לקוי שאיננו מצב בריאותו הלקוי שגרם את ההתנאה בדבר זכויות י ו  )ב(

 ;או עקב כל סיבוך או תוצאה ממנו, לגמלאות
או עקב כל סיבוך או , יותיו לגמלאותפוטר מסיבת מצב בריאותו הלקוי שגרם את ההתנאה בדבר זכו )ג(

או השלים ,  שנה והוא השלים עשר שנות שירות60אולם מלאו לעובד בעת פיטוריו , תוצאה ממנו
 .העובד חמש עשרה שנות שירות יהא גילו אשר יהא

וזכויותיו לקצבת פרישה ולמענק תהיינה ל פ י  , רואים כאילו לא הותנה עמו בדבר אי החלת הוראות פרק זה
 .85.23עד , 85.21 מור בסעיפיםהא

 
85.242 

מצב בריאותו הלקוי שגרם  אשר פוטר מסיבת) 85.113ראה פסקה (עובד מוגבל לגמלאות מטעמי בריאות 
, בטרם השלים עשר שנות שירות, נואת ההתנאה בדבר זכויותיו לגמלאות או עקב כל סיבוך או תוצאה ממ

 .אלא לפיצויי פיטורים בלבד, לא יהיה זכאי לקצבת פרישה
 

85.243 
מצב בריאותו הלקוי שגרם  אשר פוטר מסיבת) 85.113ראה פסקה (עובד מוגבל לגמלאות מטעמי בריאות 
לאחר שהשלים עשר שנות ,  תוצאה ממנואו עקב כל סיבוך או, את ההתנאה בדבר זכויותיו לגמלאות

החל  , על אף המותנה, יהיה זכאי,  שנה60ובטרם מלאו לו , שירות אך פחות מחמש עשרה שנות שירות
 .לקצבה שתהייה מבוססת על אורך שירותו עד ליום פיטוריו, 60מיום הגיעו לגיל 

 
85.244 

רק בתנאי שהוא ביקש זאת בכתב והצהיר כי עקב קבל ת  ) 85.243כאמור בפסקה (קצבה תשולם לעובד 
  ).85.83ראה סעיף , על דרך הגשת הבקשה(קצבה זו הוא לא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים בגלל פיטוריו 

 
  זכויות לפי חוק הביטוח הלאומי- 85.25

 
85.251 

אולם אם העובד המפוטר  , הלאומי חוק הביטוחו בקצבה לפי אינם מזכים אות, כשלעצמם, פיטורי עובד
לא תחולנה עליו , חוק הביטוח הלאומימקבל קצבה לפי פרק זה וכן קצבה בגלל פגיעה בעבודה לפי 

 .85.722הוראות פסקה 
 

85.252 
תחולנה עליו הוראות , חוק הביטוח הלאומיעובד מפוטר המקבל קצבה לפי פרק זה וכן קצבת זקנה לפי 

 .85.721פסקה 
 

85.231 - 85.252
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  זכויות לגמלאות של עובד הפורש לקצבה ביזמתו- 85.3
 

/  פרישה בגלל נכות 85.32/  פרישה מרצון 85.31
/   עובד מוגבל לגמלאות מטעמי בריאות 85.33
  זכויות לפי חוק הביטוח הלאומי85.34

 
  פרישה מרצון- 85.31

 
85.310 

לפי פרק משנה זה במפורש א ת   יע לעובד הפורש לגמלאותחייב להוד, האחראי או מי שהוסמך לכך על ידיו
 .כל זכויותיו עם פרישתו

 
85.311 

רשאי לפרוש מהשירות מרצונו ולקבל קצבת פרישה בגיל , 57עובד ששירת עשרים וחמש שנים והגיע לגיל 
 .85.1 וביתר הוראות פרק משנה 85.126 כאמור בפסקה 60

 ))ב(46,  )1(17'  ס, 1970-ל "הת ש, ] נוסח משולב) [גמלאות( שירות המד ינה חוק (
 )17/שע(
 

85.312 
רשאי לפרוש מהשירות מרצונו ולקבל קצבת פרישה כאמור , 60עובד ששירת עשר שנים והגיע לגיל 

 .85.1 וביתר הוראות פרק משנה 85.126בפסקה 
 ))2(17' ס, ל"החוק הנ(
 

85.313 
נושאות זכות לגמלה ואינו זכאי    צבר לפחות עשר שנות שירות31.3.76עובד ששירותו נסתיים לאחר 

 :יחולו עליו ההוראות הבאות, לקצבת פרישה לפי הוראות פרק זה
 ;85.126פסקה  )א(
 ;)ג (85.171פסקה  )ב(
 .85.612פסקה  )ג(

 ))א(. א17' ס , ל ''החוק הנ(
 )31/נט(

 
85.314 

,  מבלי שפסל אותו לשירות  ,פי החלטת בית הדין למשמעת או שבית הדין החליט-עובד שנפסל לשירות על
הכל לפי ,  לעיל85.313יופקעו או יצומצמו הוראות פסקה , כולה או מקצתה,  לו קצבת פרישהשלא תשולם

 .העניין
 ))א(.א17'  ס ל''החוק הנ(
 

85.315 
וכן על עובד שזכויותיו לגמלאות   לא יהיו על מי שקיבל פיצויים עקב סיום שירותו85.313הוראות פסקה 

 .85.9- ו82.4נשמרות עקב הסדר לשמירת רציפות זכויות לגמלה שנעשה בהתאם להוראות פרקי משנה 
 ))ב(.א17' ס , ל ''החוק הנ(
 

  פרישה בגלל נכות- 85.32
 

85.321 
בגלל נכותו אין הוא מסוגל לעבוד  וועדה רפואית קבעה כי, יהיה גילו אשר יהיה, עובד ששירת עשר שנים

 וביתר הוראות פר ק  85.126רשאי לפרוש מהשירות ולקבל קצבת פרישה כאמור בפסקה , בשירות המדינה
 ).82.511ראה פסקה  (85.1משנה 

 ))2(17' ס , ל ''החוק הנ(
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  עובד מוגבל לגמלאות מטעמי בריאות- 85.33
 

85.331 
אשר פרש מן השירות מרצונו לפי פסקה , )85.113ראה פסקה (עובד מוגבל לגמלאות מטעמי בריאות 

החלת הוראות פרק זה וזכויותיו לקצבת פריש ה  -רואים כאילו לא הותנה עמו בדבר אי, 85.312 או 85.311
 .85.312 או 85.311ות אה לפי האמור בפסקתהיינ

 
85.332 

לפי פסק ה  (אשר פרש מן השירות בגלל נכות , )85.113ראה פסקה (עובד מוגבל לגמלאות מטעמי בריאות 
 :יא אחת הסיבות דלהלןוסיבת הפרישה ה, )85.321

או עקב כל סיבוך , פרש שלא מסיבת מצב בריאות לקוי שגרם את ההתנאה בדבר זכויותיו לגמלאות )א(
 ;או תוצאה ממנו

או עקב כל סיבוך או , פרש מסיבות מצב בריאות לקוי שגרם את ההתנאה בדבר זכויותיו לגמלאות )ב(
או השלים , ה והוא השלים עשר שנות שירות שנ60אולם מלאו לעובד בעת הפרישה , תוצאה ממנו

 .חמש עשרה שנות שירות
וזכויותיו לקצבת פרישה תהיינה לפי האמור , החלת הוראות פרק זה-רואים כאילו לא הותנה עמו בדבר אי

 .85.321בפסקה 
 

85.333 
לפי פסק ה  (השירות בגלל נכות  אשר פרש מן, )85.113ראה פסקה (עובד מוגבל לגמלאות מטעמי בריאות 

וסיבת הפרישה היא מצב בריאות לקוי שגרם את ההתנאה בדבר זכויותיו לגמלאות או עקב כ ל  , )85.321
אינו זכאי ,  שנה או בטרם השלים חמש עשרה שנות שירות60סיבוך או תוצאה ממנו בטרם הגיע לגיל 

 .אלא לפיצויי פטורים בלבד, לקצבת פרישה
 

  זכויות לפי חוק הביטוח הלאומי- 85.34
 

85.341 
בכפוף  , זכאי לקצבת זקנה, הלאומי חוק הביטוחעובד שפרש לקצבה מרצונו והגיע לגיל קצבת זקנה לפי 

 .חוק הביטוח הלאומילהוראות 
 

85.342 
קצבה בגלל פגיעה בעבודה לפי  המקבל קצבה לפי פרק זה וכן קצבת זקנה או, עובד שפרש לקצבה מרצונו

 .85.722- ו85.721ות איחולו עליו הוראות פסק, ביטוח הלאומיחוק ה
 

85.331 - 85.342
  גמלאות- 85פרק 

___________________________________________________________________________

https://www.prisha.co.il/



  זכויות לגמלאות של עובד הפורש לקצבה ביזמת נציב שירות המדינה- 85.4
 

 עובד 85.42/  פרישה ביזמת נציב השירות 85.41
ויות   זכ85.43/ מוגבל לגמלאות מטעמי בריאות 

 לפי חוק הביטוח הלאומי
 

  פרישה ביזמת נציב השירות- 85.41
 

85.411 
 הפרישה  או משום שהגיע לגיל, 82.521עובד הפורש לקצבה ביזמת נציב שירות המדינה לפי פסקה 

 עשראו משום שהשלים , שנות שירות עשר והשלים ")גיל הפרישה "-להלן  (82.510כמשמעו בפסקה 
 הפרישה  או משום שנסתיימה תקופת שירותו המוארכת מעל גיל הפרישהשנות שירות אחרי הגיעו לגיל 

וכן לתשלומים , 85.1 ויתר הוראות פרק משנה 85.126 זכאי לקצבת פרישה לפי פסקה - 82.54לפי סעיף 
 .85.7- ו84.1 ובפרקי משנה 33.27נוספים בהתאם למפורט בסעיף 

 ))1(15' ס, ל"החוק הנ(
 )11/סז(
 

85.412 
לפי פרק משנה זה במפורש   חייב להודיע לעובד הפורש לגמלאות, או מי שהוסמך לכך על ידיו, האחראי

 .את כל זכויותיו עם פרישתו
 

  עובד מוגבל לגמלאות מטעמי בריאות- 85.42
 

85.421 
אשר פרש לקצבה ביזמת נציב שירות המדינה  , )85.113ראה פסקה ( בריאות עובד מוגבל לגמלאות מטעמי

וזכיותיו לקצבת  , החלת הוראות פרק זה-רואים כאילו לא הותנה עמו בדבר אי, 82.521לפי הוראות פסקה 
 .85.411פרישה תהיינה לפי האמור בפסקה 

 
  זכויות לפי חוק הביטוח הלאומי- 85.43

 
85.431 
 זכא י  - חוק הביטוח הלאומי שפרש לקצבה ביזמת נציב שירות המדינה והגיע לגיל קצבת זקנה לפי, עובד

 .חוק הביטוח הלאומיבכפוף להוראות , לקצבת זקנה

85.411 - 85.431
  גמלאות- 85פרק 
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  זכויות לגמלאות של שאירי עובד שנפטר בשירות- 85.5
 

 85.52/  שאירים של עובד לעניין גמלאות 85.51
שאירי עובד שנפטר בטרם השלים שלוש שנות  

 שאירי עובד שנפטר לאחר שהשלים 85.53/ שירות 
פי - שאירי עובד על85.54/ לוש שנות שירות ש

חוזה מיוחד ועובד מוגבל לגמלאות מטעמי בריאות  
 85.56/  שאירי עובד שנפסל זמנית לשירות 85.55/ 

  לפי חוק הביטוח הלאומיזכויות
 

  שאירים של עובד לעניין גמלאות- 85.51
 

85.511 
 :הם, רכי תשלום גמלאותולצ, שאירים של נפטר

לרבות מי שהייתה ידועה בציבור כאשתו וגרה עמו אותה שעה  , הייתה אשתו בשעת מותומי ש )א(
 ;)אלמנה-להלן(

 לרבות מי שהיה ידוע בציבור כבעלה וגר עמה אותה שעה, מי שהיה בעלה בשעת מותה )ב(
 ;)אלמן-להלן (

עומד ברשות  וכן נכדו שאינו , ילדו או ילדו החורג וילדו המאומץ שאינם עומדים ברשות עצמם )ג(
 ;) יתום-להלן (עצמו ושכל פרנסתו עליו 

 ;להלן) ה(דינו כדין תלוי כאמור בנסמן , הורהו שאינו עומד ברשות עצמו ושכל פרנסתו עליו )ד(
בן משפחה אחר אשר תלותו בנפטר הייתה הסיבה להגדלת משכורתו או קצבתו האחרונה של הנפטר  )ה(

 ).תלוי-להלן(לפני מותו 
  )4' ס, ל"החוק הנ(

 מי -לרבות ילדו החורג או המאומץ , ובילדו ובנכדו של נפטר; 18 מי שהגיע לגיל -עומד ברשות עצמו 
  מי שהגיע  - חוק שירות הביטחוןואם הוא בשירות סדיר לפי , 20שהגיע לגיל 

 .למעט למי שאין לו הכנסה כדי מחייתו ואינו מסוגל לכלכל את עצמו,  והכל,21לגיל 
 )1' ס , ל ''החוק הנ(
 

 ם השלים שלוש שנות שירות שאירי עובד שנפטר בטר- 85.52
 

85.521 
, )בנוסף לפיצויי פיטורים(מענק  יינתן לשאיריו, לאחר פחות משלוש שנות שירות, נפטר עובד בזמן שירותו

 :לפי הכללים הבאים
ידי הביטוח ההדדי של הסתדרות עוב ד י - מהמענק המשתלם במקרה מוות על90% -לשאיר אחד  )א(

 ;)"ההדדימענק הביטוח " –להלן (המדינה 
המענק יתעדכן בכל עת שיעודכן מענק הביטוח  ;  ממענק הביטוח ההדדי10% -לכל שאיר נוסף  )ב(

 .ההדדי
 .פי חוזה מיוחד מאיזה סוג שהוא- למעט עובד שפרש לקצבה והמועסק על- "עובד"רכי פסקה זו ולצ

,   הראשונות לשירותו במשך עשר השנים, הוראות סעיף זה חלות על עובד מוגבל לגמלאות מטעמי בריאות
 .פי חוזה מיוחד-וכן על עובד המועסק על

 ) 1994' ע,   ד"הת שמ, 3045פ "י, הודעה בדבר  ק ביעת שיעור המע נק, 27' ס, ל"החוק הנ(
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85.522 
 : מתחלק בין שאירי העובד כך85.521המענק הניתן לפי פסקה 

 ; ניתן לו המענק כולו-הניח העובד בן זוג בלבד  )א(
 ; ניתנת להם מחצית המענק-הניח העובד בן זוג ויתומים  )ב(
 ; מחולק ביניהן המענק המגיע לבן הזוג בחלקים שווים-הניח העובד אלמנות  )ג(
 ;ק לאחר ניכוי החלק המגיע מחולק ביניהם המענ-הניח העובד יתומים  )ד(
 ; מחולק המענק בין שאר שאיריו בחלקים שווים-לא הניח העובד בן זוג ולא יתומים  )ה(
, בחלקים שווים, יחולק בין השאירים האחרים, הניח העובד שאירים אחרים בנוסף על בן זוג ויתומים )ו(

, ו הניח בן זוג ויתומים בלבדההפרש בין המענק המגיע לכלל השאירים לבין המענק שהיה מגיע איל
 .לעיל) ד(-ו) ב(, )א(ויתרת המענק תחולק בין בן הזוג והיתומים לפי נסמנים 

 כדין יתום ביום  - אך אינו עומד ברשות עצמו 18וכן דין יתום שהגיע לגיל , דין יתום נכה, לעניין פסקה זו
 .פטירת העובד

 ) 4,3,2'  ס, 1956-ז ''ה תשט , )מענק לשאירים) (גמלאות(כללי שירות המדינה (
 

85.523 
, השנים הראשונות לעבודתו בשלוש, מנכים ממשכורתו של עובד, 85.521לצורך תשלום המענק לפי פסקה 

 .85.526 עד 85.524ות אקסתשלום כמפורט בפ
 

85.524 
מנכים בשנה ,  בדצמבר של שנה פלונית שתי שנות שירות30ממשכורתו של עובד שלא השלים ביום 

,  85.521 חשבון המענק המשתלם לפי פסקה על, החשב הכללי ובמועד שמורה  בסכוםבאופן, שלאחר מכן
 .הכל לפי הסכום הקטן יותר,  ממשכורתו המלאה בעד חודש ינואר של אותה שנה2%-או סכום השווה ל

 ))א(5'  ס, ל"הכללים הנ(
 

85.525 
 באופ ן  , באותה שנה, מנכים רתו של עובד שנתקבל לשירות אחרי האחד בינואר של שנה פלוניתממשכו
-וה לאו סכום השו, 85.521על חשבון המענק המשתלם לפי פסקה , החשב הכלליובמועד שמורה בסכום 

 .הכל לפי הסכום הקטן יותר,  ממשכורתו החודשית המלאה הראשונה2%
 ))ב(5'  ס, ל"הכללים הנ(
 

85.526 
הנעדר בחוד ש  ,  בדצמבר של שנה פלונית ארבע שנות שירות30ממשכורתו של עובד שלא השלים ביום 

החש ב   ובמועד שמורה  בסכוםבאופן, מנכים, אר שלאחר מכן משירותו ולכן לא הגיעה לו משכורת בעדוינו
ודשית  ממשכורתו הח2%-סכום השווה לאו ,85.521על חשבון המענק המשתלם לפי פסקה , הכללי

 .הכל לפי הסכום הקטן יותר, המלאה שקיבל מיד לפני היעדרו מהשירות
 )6'  ס, ל"הכללים הנ(
 

  שאירי עובד שנפטר לאחר שהשלים שלוש שנות שירות- 85.53
 

85.531 
קצבת שאירים באחוזים  משתלמת לשאיריו, שנות שירות לפחותלאחר שלוש , נפטר עובד בזמן שירותו

 :כמפורט להלן, ממשכורתו הקובעת
 ;40% - כל עוד לא נישא -לבן זוג  )א(
בתוספת ,  לכל יתום10% - כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם ויש בן זוג  הזכאי לקצבה, ליתומים )ב(

 ;אף אם אין יותר מיתום אחד,  לכלל היתומים5%
 בתוספת - לכל יתום 15% -כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם ואין בן זוג הזכאי לקצבה , יתומיםל )ג(

 ;אף אם אין יותר מיתום אחד,  לכלל היתומים15%
ובאין אחרי הנפטר לא בן זוג ולא ,  לכל אחד10% -כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם , לתלויים )ד(

 ממשכורתו 70%לבד שסך כל הקצבות לא יעלה על וב,  לכל אחד15% -יתומים הזכאים לקצבה 
 .הקובעת של העובד

 )26' ס, ל"החוק הנ(
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85.532 

 והוא זכאי לקצבה כאמור לעיל לרבות קצבה 18מי שהיה ליתום של עובד לאחר שהגיע לגיל  )א(
 ;רשאי להוון את הקצבה האמורה כולה, 85.613ששיעורה נקבע לפי פסקה 

 -הוראה זו אינה חלה  )ב(
 ;על יתום שאין לו הכנסה כדי מחייתו ואינו מסוגל לכלכל עצמו.  1
 .אם בחרו שאירי העובד בהטבות פרישה אחרות במקום כל הגמלאות המגיעות להם כאמור להלן.  2

 
85.533 

 כי הבחירה היא  הגמלאות הממונה עלאם שוכנע , רשאים שאיריו, אחר שלוש שנות שירותל, נפטר עובד
 :באחד מאלה, לבחור במקום כל הגמלאות האחרות המגיעות להן לפי פרק זה, לטובתם

 ;חוק הגמלאותם שהיו מגיעים להם כאמור בפיצויי הפיטורי )א(
ואם היו מגיעים , אילו שירת העובד פחות משלוש שנים, המענק שהיה משתלם להם לפי סעיף זה )ב(

במלואם או בשיעור המשכורת ,  בתוספת פיצויים אלהחוק הגמלאותלהם פיצויי פיטורים בהתאם ל
 .הכל לפי הקטן יותר, יתה לעובד תכוף לפני פרישתו כפול שלושיהקובעת שה

לפי , לעניין זה, המשכורת הקובעת תיקבע, לק מהן במשרה חלקיתבחבכל שנות שירותו או , שירת העובד
או לפי , או בחמש שנות השירות האחרונות,  בכל שנות שירותוהממוצע המשוקלל של חלקיות המשרה

חלקיות המשרה בשעת הפרישה ובלבד שתוך כלל תקופת שירותו שירת שלושים ושישה חודש לפחו ת  
 הכל לפי החישוב הנוח יותר -במשרה שחלקיותה אינה נמוכה מחלקיות המשרה בשעת הפרישה 

 .לשאירים
 )40' ס, ל"החוק הנ(
 

85.534 
זולת  , 45רק החל מהגיעו לגיל  למרות האמור לעיל תשולם קצבת שאיר לבן זוג העומד ברשות עצמו )א(

 :שני אלה אם לו או לנפטר ילד שנתמלאו בו
 ;הוא איננו עומד ברשות עצמו .1
 .על בן הזוגהוא ילדו של הנפטר ובן הזוג כאחד או פרנסתו כולה  .2

,  לעניין זכויות לפי פסקה זו, רואים אותו, ילדו של הנפטר ובן הזוג כאחד שנולד אחר פטירת אביו )ב(
  .כאילו היה בחיים בשעת הפטירה

 )36' ס, ל"החוק הנ(
 

85.535 
לגבי תקופ ת  ) א (85.611 ור לעיל או בגלל האמור בפסקהבן זוג שאיננו מקבל קצבת שאיר בגלל האמ

אולם בן זו ג  . 12-אלמלא האמור לעיל אלו כפול ב, לה ישולם לו מענק כקצבה שהיה זכאי הנישואין
זכאי למענק בשיעור המכפלה של מחצית , 43שההוראות לעיל אינן חלות עליו ושהגיע במות הנפטר לגיל 

 .45 כאמור במספר החודשים שנותרו עד הגיעו לגיל הקצבה
 )37' ס, ל"החוק הנ(
 

85.536 
בן זוג הזכאי לקצבת שאיר שנישא יינתן לו מענק בשיעור הקצבה לה היה זכאי לפני נישואיו כפול  )א(

והמחצית השנייה תשולם , אך לא לפני הנישואין,  הבקשהמחצית המענק תשולם עם הגשת .36-ב
 ;בתום שנתיים לאחר הנישואין

תוך עשר , לעיל) א(הופקעו הנישואין השניים במות בן הזוג של מי שהיה זכאי לקצבה כאמור בנסמן  )ב(
או הופקעו בכל זמן שהוא כתוצאה מהליכים משפטיים שהחלו בהם תוך עשר  , שנים מיום שנתקיימו

יתה משתלמת לו אותה יתשולם לבן הזוג מיום הפקעת הנישואין הקצבה שה, ם מיום שנתקיימושני
 ;שעה אילמלא נישא

אולם אם שולם לו מענק יופחת שיעור הקצבה עד אשר הסכום שיופחת יהיה שווה לסכום המענק 
 ;שקיבל ובלבד שלא יופחת שיעור הקצבה בשום חודש מעל למחציתה

לעיל הגיעו כדי שיעור  ) ב (הזוג לקצבה לפני שסך כל ההפחתות לפי נסמןפקעה זכותו של בן  )ג(
 .תהיה היתרה חוב של בן הזוג או של עזבונו לאוצר המדינה, המענק שקיבל

 )31' ס, ל"החוק הנ(
 )20/שס(
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 וחד ועובד מוגבל לגמלאות מטעמי בריאותפי חוזה מי- שאירי עובד על- 85.54

 
85.541 

)  פי חוזה מיוחד לאחר שפרש לגמלה-למעט עובד שהועסק על(פי חוזה מיוחד -נפטר עובד שהועסק על
פי פרק זה ו שזכויותיו לגמלאות לא בוטחו בקרן ביטוח או בקרן -הקובע שאין הוא זכאי לגמלאות על

 ; 85.522 -  ו85.521 :ותאיהיו שאיריו זכאים למענק כאמור בפסק, )02.351ראה פסקה (פנסיה 
סכום , ל"ולמשך כל תקופת העסקתו כנ, ינוכה ממשכורתו של העובד מדי שנה, לשם הבטחת הזכות למענק

 .85.526 - 85.524 :ותאלפי הוראות פסק
 

85.542 
מחמש שנים ונפטר בזמן  אשר שירת יותר, )85.113ראה פסקה (עובד מוגבל לגמלאות מטעמי בריאות 

וזכויות שאיריו למענק תהיינה לפי  ,  החלת הוראות פרק זה-רואים כאילו לא הותנה עמו בדבר אי, שירותו
 .85.522-ו 85.521 ותא בפסקהאמור

 
85.543 

ונפטר בזמן  , מעשר שנים אשר שירת יותר מחמש שנים אך פחות, עובד מוגבל לגמלאות מטעמי בריאות
 :תחולנה על שאיריו הוראות אלו, שירותו

או , רם את ההתנאה בדבר זכויותיו לגמלאותאם נפטר העובד שלא מסיבת מצב בריאותו הלקוי שג )א(
, החלת הוראות פרק זה-רואים כאילו לא הותנה עמו בדבר אי, עקב כל סיבוך או תוצאה ממנו

 ;85.53 סעיףוזכויות שאיריו לקצבת שאירים תהיינה לפי האמור ב
או עקב , ה בדבר זכויותיו לגמלאותאם נפטר העובד מסיבת מצב בריאותו הלקוי שגרם את ההתנא )ב(

לא יהיו שאיריו זכאים לקצבת שאירים אלא הם יהיו זכאים למענק בלבד , כל סיבוך או תוצאה ממנו
ינוכה ממשכורתו של עובד  , לשם הבטחת הזכות למענק; 85.522-  ו85.521  ותקאכאמור בפס
סכום לפי , ולמשך תקופה של עשר שנים מיום תחילת שירותו, מדי שנה, י בריאותמוגבל מטעמ
 .85.526 - 85.523 ותאהוראות פסק

 
85.544 

הן מסיבת מצב , אשר שירת יותר מעשר שנים ונפטר בזמן שירותו, עובד מוגבל לגמלאות מטעמי בריאות
והן שלא  , או עקב כל סיבוך או תוצאה ממנו,  הלקוי שגרם את ההתנאה בדבר זכויותיו לגמלאותבריאותו

וזכויות ,  החלת הוראות פרק זה-רואים כאילו לא הותנה עמו בדבר אי, ל"מסיבת מצב בריאותו הלקוי הנ
 .85.53שאיריו לקצבת שאירים תהיינה לפי האמור בסעיף 

 
  שאירי עובד שנפסל זמנית לשירות- 85.55

 
85.551 

 :תחולנה עליו ההוראות הבאות, שנפסל לשירות לתקופה מוגבלת, עובד הזכאי לקצבה
 ;לא תשולם לו גמלה לתקופת הפסילה )א(
אם פסק כך בית  ,  פי פרק זה-תשולם לו הקצבה המגיעה לו על, בעד הזמן שלאחר תקופת הפסילה )ב(

 ;ה שפסקהדין למשמעת ובמיד
,  85.312 או 85.311ות אאולם אם היה העובד זכאי לצאת לקצבה ערב תחילת הפסילה לפי פסק

 ;תשולם לו הקצבה במלואה החל מגמר תקופת הפסילה
לה אילו היית ה  תשולם לשאיריו הקצבה שהיו זכאים , נפטר העובד הנפסל לפני תום תקופת הפסילה )ג(

 .תקופת הפסילה מסתיימת ערב פטירתו של הנפסל
 )57' ס, ל"החוק הנ(

 
  זכויות לפי חוק הביטוח הלאומי- 85.56

 
85.561 

חוק הביטוח  לפי זכאים לגמלת שאירים או לגמלת תלויים בנפגעי עבודה , שאירי עובד שנפטר בשירות
 .חוק הביטוח הלאומיבכפוף להוראות , הלאומי

 
85.562 

תחולנה עליהם הוראות , הלאומי חוק הביטוחהמקבלים גמלת שאירים לפי , שאירי עובד שנפטר בשירות
 .85.721פסקה 
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  זכויות לגמלאות של שאירי בעל קצבה- 85.6
 

 זכויות לפי חוק  85.62/  בעל קצבה שנפטר 85.61
 הביטוח הלאומי

 
 קצבה שנפטר בעל - 85.61

 
85.611 

, )85.51ראה הגדרת שאירים בסעיף (משתלמת לשאיריו קצבת שאירים , נפטר זכאי לקצבת פרישה
 :לפי המפורט להלן, באחוזים מהקצבה שהייתה מגיעה לזכאי לולא נפטר

 -ם ילד כל עוד לא נישא או נולד לה, אם היה בן זוגו לפחות שלוש שנים שקדמו לפטירתו, לבן זוג )א(
 ; ממשכורתו הקובעת של הנפטר40% ובלבד שקצבתו לא תעלה על 60%

 ; לכל יתום15% -כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם ויש בן זוג הזכאי לקצבה , ליתומים )ב(
 לכל יתום בתוספ ת  15% -כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם ואין בן זוג הזכאי לקצבה , ליתומים )ג(

 ;אף אם אין יותר מיתום אחד, לכלל היתומים 25%
 -לתלויים כל עוד אינם עומדים ברשות עצמם ואין אחרי הנפטר לא בן זוג ולא יתום הזכאים לקצבה  )ד(

 . לכל אחד20%
 )28' ס, ל"החוק הנ(

 
85.612 

 ונפטר בטרם 85.313פסקה   יחולו גם על שאירו של מי שבחר בזכויות לקצבה לפי85.611הוראות פסקה 
במקום הקצבה שהייתה מגיעה לו , ולעניין זה תובא בחשבון) ג(85.171היה זכאי לה לפי האמור בפסקה 

 .יעה לו אילו במועד הפטירה היה כבר זכאי לההקצבה שהייתה מג, אילולא נפטר
 )28' ס, ל"החוק הנ(
 

85.613 
או שהשאיר אחריו , היה סך כל הקצבות המגיעות לשאיריו של הנפטר עולה על השיעור הקיצוני )א(

או שהיתומים אינם סמוכים על שולחן , וג אחדמיותר מבן ז הנפטר יותר מבן זוג אחד או יתומים
85.611או  85.532 -  ו85.531 ותא תשולם לשאיריו במקום הקצבות בשיעורים שנקבעו בפסק-אחד 

,  ם כל הסכם שביניהם בהתחשב עם מצבם של השאירים וע, קצבות בשיעורים שיקבע הממונה, 
 –ובלבד 

ששיעור הקצבה שיקבע הממונה לשאיר פלוני מהשאירים כאמור לא יעלה על שיעור הקצבה  .1
 ;שהיתה מגיעה לאותו שאיר אילולא הוראות פסקה זו

שסך כל הקצבאות שיקבע הממונה יהיה השיעור הקיצוני או סך כל הקצבות שהיו מגיעות  .2
 .הכל לפי הסכום הקטן יותר, לשאירים אילולא הוראות פסקה זו

השיעור הקיצוני לגבי שאיריו של עובד הוא שבעים אחוז ממשכורתו הקובעת של העובד ולגבי  )ב(
 ; תשעים אחוזים מקצבתו-שאיריו של זכאי לקצבת פרישה 

ב "תחולת ההוראה הקובעת שיעור קיצוני של קצבת פרישה בגובה תשעים אחוזים היא מיום כ )ג(
והיא תחול לגבי הזמן שלאחר תחילתה גם על שאיריו של זכאי לקצבה ) 1.7.1975(ה "תשלהבתמוז 

 .שנפטר לפני תחילתה
 )30' ס, ל"החוק הנ(

 
85.614 

 . 85.536 יינתן לו מענק כאמור בפסקה, בן הזוג הזכאי לקצבת שאיר לאחר שנישא
 ))ב(37' ס, ל"החוק הנ(
 
 

  זכויות לפי חוק הביטוח הלאומי- 85.62
 

85.621 
חל ג ם  ,  בדבר שאירי עובד שנפטר בשירותחוק הביטוח הלאומילעניין זכויות לפי , 85.56 האמור בסעיף

 .על שאירי מקבל קצבה שנפטר
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  הוראות שונות- 85.7
 

 85.73/  מניעת תשלומי כפל 85.72/  היוון 85.71
קבלת משכורת מאוצר המדינה או מקופה ציבורית  

 עובד במשרה חלקית או ביותר ממשרה 85.74/ 
/  סייגים ותנאים לתשלום גמלאות 85.75/ שלמה 
  שנה35- פיצויי פיטורים בעד שירות מעל ל85.76

 
  היוון- 85.71

 
85.711 

ובלבד שקצבת פרישה (  מקצבתו לתקופה של שש שנים25%זכאי לקצבת פרישה רשאי להוון עד  )א(
ר כי מסיבת נכות או מחלה לא תהוון אלא אם שוכנע הממונה על תשלום הגמלאות במשרד האוצ

 ;)ובמידה ששוכנע, היוון זה הוא לטובת הזכאי לאותה קצבה
היוון קצבאות ) (גמלאות(של תקנות שירות המדינה ' שיטת ההיוון היא לפי מה שנקבע בפרק ג )ב(

 ;1968-ח"תשכה, )ותביעות נגד צד שלישי
רד יגיש לממונה על תשלום הגמלאות במש,  זכאי לקצבת פרישה המבקש להוון קצבה לפי פסקה זו )ג(

ראה פסקה ( חודשים מהיום שבו הגיש את תביעתו לגמלה 24-האוצר בקשה בכתב לא יאוחר מ
 .ויציין בבקשתו את חלק הקצבה שברצונו להוון, )82.351

 )109'  ס, 1970-ל ' 'תש ה,  ]נוסח משולב) [גמלאות(חוק שירות המדינה (
 

  מניעת תשלומי כפל- 85.72
 

85.721 
היה אדם זכאי לקצבה לפי פרק זה ולקצבה נוספת או לתשלום כיוצא בזה המשתלמים מאוצר  )א(

 ראה פסקה  -למעט גמלה לפי חוקי השיקום (המדינה לפי חוק אחר או הסכם או איזה הסדר שהוא 
,  והיה סך כל הגמלאות שהוא זכאי להן) 85.73ראה סעיף (קצבה מקופה ציבורית או ל, )85.732

תופחת הקצבה לפי פרק זה בסכום ,  ממשכורתו הקובעת70%-גבוה מ, לרבות אותו חלק מהן שהיוון
 ;70%שבו עודף סך כל הגמלאות על 

שלא לפי פרק זה המגיעה מכוח שירות  הוראות פסקה זו אינן חלות על קצבת יתום ועל קצבה   )ב(
 ;)ממשלת המנדט(בממשלת ארץ ישראל 

, המשכורת הקובעת לעניין פסקה זו תהיה המשכורת הקובעת שלפיה מחושבת כל קצבה לפי פרק זה )ג(
 .הכל לפי המשכורת הגבוהה יותר, או המשכורת שלפיה מחושבות הגמלאות האחרות

 )32' ס , ל ''החוק הנ(
 )16/נא(

 
85.722 

 : לא יחולו לגבי אלה85.721הוראות פסקה 
 ;גו והשנייה היא קצבת פרישהכאשר האחת היא קצבת שאיר עקב פטירת בן זו, כפל הזכאי לגמלאות )א(
כאשר אחת היא קצבת פרישה או קצבת שאיר עקב פטירת בן זוגו והשנייה  , כפל הזכאי לגמלאות )ב(

 .חוק הביטוח הלאומיהיא קצבת פגיעה בעבודה לפי 
והוא יחול גם על  מי שהיה זכאי לק צבת פרישה  א ו  ) 1.9.1990(ן "א באלול הת ש"תחולה מיום י( ))ז(32' ס , ל"החוק הנ(

 )לקצבת ש איר או לקצבה ב של פגיעה בעבודה לפני ת חילתו
 )16/אנ(

 
85.723 

הברירה בידו לבחור באחת , עקב מאורע אחד, הזכאי לקצבה לפי פרק זה ולגמלה לפי חוקי השיקום )א(
 ;מהן

 מהגמלה לפי חוקי השיקום ואת כל שאר הזכויות 25%יהיה זכאי לקבל , בחר בקצבה לפי פרק זה )ב(
 ;המגיעות לפיהם
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שלקה בה באותו , ות כמשמעותה בחוק הנכיםעובד שפוטר מהשירות מחמת נכ, על אף האמור )ג(
יהיה זכאי לקצבה וכן ,  או יותר וזכאי הוא בגללה לתגמולים לפי חוק הנכים35%שירות ודרגתה היא 

 ;למלוא התגמולים והזכויות המגיעים לו לפי חוק הנכים
לקצבה לפי פרק זה ולגמלה לפי חוקי השיקום יקבל את שתי , שלא עקב מאורע אחד, הזכאי )ד(

 .גמלאות גם יחדה
 :חוקי שיקום בפסקה זו

 ;]נוסח משולב [1959-ט"התשי, )תגמולים ושיקום(חוק הנכים 
 ;1950-י"התש, )תגמולים ושיקום (חוק משפחות החיילים שנספו במערכה

 ;1954-ד"התשי, חוק נכי המלחמה בנאצים
 .1970-ל"התש, תגמולים לנפגעי פעולות איבהחוק ה

תחולתו  גם לגבי מי שפר ש לגמלאות  לפני  ())1.4.1992( ב"ה תשנ' ז ב אדר  ב" כ:35' מ ס תחולת תיקון( )34'  ס , ל"החוק הנ(
 )תחילתו

 )51/נב(
 

  קבלת משכורת מאוצר המדינה או מקופה ציבורית- 85.73
 

85.731 
רשימות הקופות הציבוריות , ידי הממשלה כקופה ציבורית לעניין זה-קופה ציבורית היא קופה שנקבעה על

 .מתפרסמות בילקוט הפרסומים
 

85.732 
מקבל גם משכורת מאוצ ר   והוא, לפי הוראות פרק זה, י לקצבת פרישה או לקצבת שאיריםעובד הזכא

 :יחולו עליו הוראות אלו, )"המשכורת הקיימת" - להלן(המדינה או מקופה ציבורית 
, שלפיה יש לחשב את קצבתו, זכאי לקצבת פרישה שמשכורתו הקיימת פחותה ממשכורתו הקובעת )א(

ובלבד ,  להפרש שבין משכורתו הקיימת לבין משכורתו הקובעתתשולם לו קצבה בשיעור השווה
הייתה משכורתו הקיימת ; שלא תהיה גבוהה מהקצבה שהייתה מגיעה לו אילולי הוראות פסקה זו

 ;לא תשולם לו כל קצבה, גבוהה ממשכורתו הקובעת
ישתו או אם ערב פר, 57אם הגיע הזכאי לקצבת פרישה לגיל , לעיל) א(על אף האמור בנסמן  )ב(

לפי פסקה  , מהשירות היה עובד בשירות המודיעין והביטחון ועקב שירותו זה הוגדלה קצבתו
לא תפחת קצבתו משני שלישים של הקצבה שהיה זכאי , חוק הגמלאותל) א(100  ולפי סעיף 85.147

 ;לה
לא תפחת קצבתו , 57כל עוד לא הגיע הזכאי לקצבת פרישה לגיל , לעיל) א(על אף האמור בנסמן  )ג(

אלא אם כן משתלמת לו משכורת מאוצר המדינה וטרם עברה , משליש הקצבה שהיה זכאי לה
 ; יציאתו לקצבהםתקופת ההמתנה המתחילה ע

א תפחת קצבתו משליש הקצבה לה  ל, 57 עד 42זכאי לקצבה בגיל , לעיל) א(על אף האמור בנסמן  )ד(
אלא אם משתלמת לו משכורת מאוצר המדינה וטרם עברה תקופת ההמתנה המתחילה עם , היה זכאי

 .יציאתו לקצבה
וחצי שנה בכל מקרה , 57היא שנה אחת אם יצא לקצבה בטרם הגיע לגיל ) ד(-ו) ג(תקופת המתנה בנסמנים 

 .אחר
ואם ערב פרישתו מהשירות היה  , 60בת פרישה שהגיע לגיל הוראות פסקה זו לא יחולו על זכאי לקצ )ה(

 .57משהגיע לגיל , שוטר או סוהר, עובד שירותי הביטחון
 )32'  ס,ל"החוק הנ(
 )9/סט(
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  עובד במשרה חלקית או ביותר ממשרה שלמה- 85.74
 

85.741 
 :חלקית תחושב כך המשכורת הקובעת של עובד שהועסק בכל תקופת שירותו או בחלק ממנה במשרה

תחושב משכורתו , פת שירותוהועסק העובד במשרה חלקית ששיעורה לא השתנה במשך כל תקו )א(
, הקובעת לפי המשכורת של עובד שדרגתו וחלקיות משרתו כדרגה וחלקיות המשרה שהיו לעובד

 ;ערב פרישתו מהשירות
תהיה משכורתו הקובעת , הועסק העובד במשרה חלקית ששיעורה השתנה במשך תקופת שירותו )ב(

כורת הקובעת של המשרה המלאה שיחסו למש, השיעור היחסי של המשכורת הקובעת של דרגתו
 ;למשרה מלאה, כיחס הממוצע המשוקלל של שיעורי חלקיות משרתו בתקופות השונות

יחושב הממוצע המשוקלל לפי שיעורי חלקיות ,  חודשים420עלתה תקופת שירותו של העובד על 
 . חודשי השירות הנוחים ביותר לזכאי לגמלה420-המשרה ב

 ))א (12' ס, ל"החוק הנ(
 

85.742 
ששיעורה השתנה במשך תקופת שירותו ואשר , המשכורת הקובעת של עובד שהועסק במשרה חלקית

אם חישוב זה נוח , תהיה כמפורט להלן, נפטר בזמן שירותו או אשר פרש לקצבה בגלל מצב בריאות לקוי
 :85.741החישוב המפורט בפסקה יותר לזכאי לגמלה מן 

 לפי חלקיות משרתו  - או יותר 25%נפטר או פוטר מסיבת מצב בריאות לקוי כשדרגת נכותו היא  )א(
 ;בחמש שנות השירות האחרונות שלפני הפרישה

 שנות 10- בלפי חלקיות משרתו -25%-פוטר העובד מסיבת מצב בריאות לקוי בדרגת נכות נמוכה מ )ב(
 .השירות האחרונות שלפני הפרישה

 ) ) א (12'  ס,  ל"החוק הנ(
 

85.743 
לצורך  , לא  יובא בחשבון גמלתו של זכאי  לגמלה, שירותו  של עובד שחלקיות משרתו אינה מגיעה  כדי שליש )א(

 –זולת ל עניין ,  המשכורת  הקובעתח ישוב חישוב תקופת השירות  ולצורך
קצבת שאירים  של עובד ש נפטר בזמן  שיר ותו  ושי רת חמש  שנים לפחות ב משרה שחלקיו תה היא    .1

 ; שליש או י ותר
פי דרגת נכ ותו  של הזכאי אם  פוטר מסיבת מצב בריאות לקוי כשדרג ת   -קצבה ששיעורה נקבע על .2

 ; שחל קיותה היא שלי ש או י ותר לאחר  ששירת  חמש שנים לפחות במשרה - א ו י ותר  25%נכותו  
מסיבת מצב בריאות לקוי והוראות  נסמן   אם  פרש, פי דרגת נכות ו  של הזכאי-קצבה ששיעורה נקבע על .3

 ;  לאחר  ששירת  עשר שנים לפחו ת במשרה שחל קיותה היא שלי ש או י ותר- אינן חלות  עליו  2
 ). 1967 ב אוגוסט 31(ז  "ב בא ב תשכ"שירותו  של עוב ד עד יום י .4

 .אף א ם אין היא מובאת בחשבון כאמור בפסקה זו, ות חלקי לא תפסיק את רציפות השירותתקופת שיר )ב(
 )13' ס, ל"החוק הנ(

 
85.744 

הועס ק   .תחושב הגמלה על יסוד משרה אחת בלבד, הועסק עובד בעת אחת ביותר ממשרה מלאה אחת
יהיו הוא ושאיריו זכאים לגמל ה  , אחת במספר משרות חלקיות המהוות יחד יותר ממשרה מלאהעובד בעת 

יובאו בחשבון חלקי המשכורת בהן המשכורת הקובעת היא  , לעניין זה. בעד משרה מלאה אחת בלבד
 .הגבוהה ביותר

 )14' ס , ל ''החוק הנ(
 

  סייגים ותנאים לתשלום גמלאות- 85.75
 

85.751 
רואים את , פי הסכם בכתב-פי פסק דין או על-על, והתחייב בתשלום מזונותיה, עובד שהתגרש מאשתו

,  ובלבד שאם תגיע לה קצבה, כאילו איננה גרושה, לפי פרק זה, לעניין הזכויות הקשורות במותו, שהיהא
 .ערב פטירתו, עובד היה חייב בהםהיא לא תעלה על סך המזונות שה

שה יאף אם לא השאיר אחריו א, דינה לעניין פרק זה כדין גרושה, עובד שנפרד מאשתו פרידה של קבע
 .אחרת

 )38' ס, ל"החוק הנ(
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85.752 
 .25%-ב ,שהוא זכאי לה, הגמלהתופחת , הוכח כי ניסה עובד להשיג גמלה במרמה

 )53' ס, ל"החוק הנ(
 

85.753 
 -או שהיה שותף לעבירה כזאת , שגרם במתכוון ושלא כדין את מותו של עובד או של זכאי לקצבה, שאיר

 .בדלא תשולם לו גמלה שהוא זכאי לה בגלל מותו של אותו עו
 )55' ס, ל"החוק הנ(
 

85.754 
 -פי פסק דין של בית משפט מוסמך שדן אותו למאסר של שלושה חודשים או יותר -נמצא עובד במאסר על

 .לא תשולם לו כל קצבה בעד הזמן שהוא במאסר
 )56' ס, ל"החוק הנ(
 

85.755 
רשאי הוא , הגמלאות או הופסק תשלומה בהחלטת הממונה על תשלום, נשללה גמלה מעובד )א(

אם נשללה הגמלה מעובד עקב  . אדם חייב בפרנסתם למי שאותו, כולה או מקצתה, להורות שתשולם
הדין   פי המלצת בית- התשלום כאמור אלא עללא יורה הממונה על, למשמעת החלטת בית הדין

 ;למשמעת
כולה או , רשאי הממונה להורות שתשולם לשאיריו הקצבה, נפטר האדם תוך תקופת השלילה )ב(

ובלבד שהשאירים , שהיו זכאים לה אילו באה תקופת השלילה לידי גמר תכוף לפני פטירתו, מקצתה
אולם אם נשללה הגמלה מהנפטר עקב החלטת ; הגישו לו תביעה לכך תוך שנתיים מתאריך הפטירה

לא יורה על תשלום , )א(בית הדין למשמעת בלי שהממונה השתמש לגביו בסמכותו בהתאם לנסמן 
 .פי המלצת בית הדין למשמעת-כאמור אלא על

 )62' ס, ל"החוק הנ(
 

85.756 
ותקופת , )85.732פי פסקה -על(, תשולם לו קצבתו נוס ף למשכורתו, בת פרישה שחזר לשירותזכאי לקצ

פרש העובד מהשירות בנסיבות המזכות אותו בקצבה . שירותו הקודם לא תצורף לתקופת שירותו החוזר
 .85.732על אף האמור בפסקה , בעד שירותו החוזר יהיה זכאי לקבל את שתי הקצבות

להצהיר בכתב כי הוא בוחר שתקופת שירותו הקודם תצור ף  , רשאי בשעת חזרתו לשירות, זכאי כאמור
ואם יפרוש משירותו החוזר , תבוטל זכותו לקצבה שהוא מקבל, הצהיר העובד כך; לתקופת שירותו החוזר

, לפי דרגתו בזמן פרישתו הראשונה או האחרונהתחושב משכורתו הקובעת , בנסיבות המזכות אותו בקצבה
 .הכל לפי הדרגה הגבוהה יותר

 ) 25, 24' ס, ל"החוק הנ(
 

85.757 
לשירות באיזה מעמד  חזר , )85.71ראה סעיף ( שנה שהיוון חלק מקצבתו 55שטרם מלאו לו , זכאי לקצבה

ינוכה חלק הקצב ה  , שהוא ולא בחר באפשרות שתקופת שירותו הקודם תצורף לתקופת שירותו החוזר
הייתה הקצבה המגיעה לו קטנה מחלק הקצבה ; )85.732פי פסקה -על(שהיוון מהקצובה המגיעה לו 

לא הגיעה  ; ה שהיוון לבין הקצבה המגיעה לוינוכה ממשכורתו ההפרש בין סכום חלק הקצב, שהיוון
 .ינוכה ממשכורתו סכום השווה לחלק הקצבה שהיוון, לעובד כל קצבה

יברר  ,  שנה ומשאלונו האישי מתברר כי עבד קודם לכן בשירות55נתקבל עובד לשירות בטרם מלאו לו 
אחרון יש להביא  במקרה ה; האחראי אם הוא מקבל קצבה בעד שירותו הקודם ואם היוון חלק ממנה

וכן יש לפנות אל הממונה על תשלום הגמלאות כדי לקבוע אם ובכמה יש  , לידיעתו את הוראות פסקה זו
 .להפחית את משכורתו של העובד בהתאם לפסקה זו

 
85.758 

, שהגיעה לו קצבה ממוסד מוכר ושאיריו אינם זכאים לקצבה מאותו מוסד, נפטר זכאי לקצבה לפי החוק
ה המגיעה לשאיריו לפי הקצבה שהייתה משתלמת לנפטר אילולא הגיעה לו קצבה מהמוסד תחושב הקצב

 .המוכר
 )15'  ת, 1962-ב ' 'התש כ, )הכרת עבודה במו סד מוכר כשירות) (גמלאות(תקנות שירות המדינה (
 
 
 
 
 

85.752 - 85.758
  גמלאות- 85פרק 

___________________________________________________________________________

https://www.prisha.co.il/



  שנה35-י פיטורים בעד שירות מעל ל פיצוי- 85.76
 

85.761 
 זכאות

במוסד מוכר או כל שירות קודם שהוכר לצורך גמלאות  ,  שנות שירות בפועל במדינה35עובד שהשלים 
 -או היה זכאי לה לולא נסתיים שירותו בפטירתו, והוא זכאי לקצבת פרישה בשיעור המרבי, פי החוק-על

 .60אם פרש מן השירות לאחר שהגיע לגיל ,  שנה35השנים העולה על זכאי לפיצויי פיטורים בעד עודף 
וכתוצאה מכך זכאי , אך בחלק מהן עבד במשרה חלקית,  שנה35עובד שהשלים תקופת שירות העולה על 

 . איננו זכאי לפיצויי פיטורים בעד תקופה זו- בכפיפות לחלקיות משרתו 70%לקצבה העולה על 
 .קח בחשבון תקופת שירות שהוגדלהבחישוב שנות השירות לא תיל

 ))1.4.1980(ם "ו בניסן התש"ט: תחולה(
 

85.762 
 חישוב תקופת השירות

 :בחישוב תקופת השירות המרבית יובאו בחשבון התקופות הבאות
 ;שירות כעובד המדינה במעמד קבוע המזכה בגמלאות )א(
 ;אותפי חוזה מיוחד שנרכשו לצורך גמל-תקופות שירות במעמד ארעי או על )ב(
-ל"תשה, ]נוסח משולב[) גמלאות(חוק שירות המדינה שירות אחר מטעם המדינה שהוכר לצורך  )ג(

1970; 
, תקופת עבודה במוסד מוכר : לצורך גמלאות ובשיעור שהוכר כגוןהתקופת שירות קודמת שהוכר )ד(

 ;ת וכדומהנוטרו, שירות בצבא הבריטי
כאשר סך כל ,  אחר שלגביה נחתם הסכם לשמירת רציפות זכויות פנסיהסיקתקופת עבודה אצל מע )ה(

 . שנות שירות בפועל35השנים עולה על 
 ))1.4.1980(ם  "ו בניסן  התש"ט: תחולה(

 
85.763 

 הוראות נוהל
 :פי הנוהל הבא-פיצויי פיטורים ישולמו לעובד או לשאיריו על

    )א(
לרבות תקופת עבודה במוסד מוכר    שירת במשך כל תקופת שירותו  במדינה בלבדלעובד אשר  .1

ו במשך , )לעניין החוק   אינו  חל עליהן  והוכר ו כשי רותחוק הגמלאות המדינה ש ותקופות שיר ות  מטעם
 ל עליו   הסכם לשמירת  רציפות זכויות   פנסיהואש ר לא ח  ,כל תקופת שירו תו הועסק במשרה מלאה

   י די    על  יאושר ו  פיצויי פיטורים-ציבו רית   והעובד אינו   זכ אי לגמלאות  כפ ל לפי חוק  אחר  או  מקופה
 ;83.61בסעיף    המפורט  ל נוהל    בהתאם  המ שרד גזבר      או והחש ב האחראי 

 מן  1/12 שנות שי רות מל אות ולפי השיעור הרגיל  של 35הפיצויים ישולמו בעד התקופה העודפת על  .2
ועל  ,  המשכורת הקוב עת החודשית ב עד כל חודש  ו חלקי חודש של  תקופת שיר ותו  העודפת כאמו ר

 ; בסיס המשכורת הקובעת של העובד ערב פרישתו
על בסיס הפרטים הכלולי ם   , )2830מדף (, פיצויי הפיטורים יאושרו בטופס אישור פיצויי פיטורים .3

 :אש ר העת קו יצורף לטופס אישור  פיצויי פיטורים, )2860מדף (, בטופס אישור ג מלאות
ר נתמלאו בו התנאים המזכים את כאש, טופס זה יצורף גם במקרה של עובד שנפטר בשירות
 .שאיריו לתשלום פיצויי פיטורים בהתאם לאמור לעיל

יישלח לפי התפוצה המפורטת בו , על צירופו, ל"טופס אישור פיצויי פיטורים המאושר כנ
  . במשרד האוצרהחשב הכלליוהעתקו יישלח גם לממונה על תשלום הגמלאות באגף 

בהתאם  : "המילים, )2830מדף (בראש הטופס אישור פיצויי פיטורים , ל יודפסו"במקרים הנ
ת תקופ (4ובסעיף , )"19.5.1981(א "ו באייר התשמ" מיום ט89/מא' להודעות הנציבות מס

תקופת השירות העודפת בעדה יש לשלם פיצויי פיטורים : "ל ייכתב"של הטופס הנ) השירות
 ".חודשים________ ___ ב היא " המצ)2860מדף (לפי הפירוט בטופס 

 של טופס 19יא מפורטת בסעיף  שנות שירות כפי שה35כאן תצוין רק התקופה העודפת על (
לרבות תקופת השירות המוכרת במוסד מוכר ולרבות תקופות שירות אחרות , )2860מדף (

 ;)חוק ל100אך למעט כל תקופה מוגדלת לפי סעיף , פי החוק-המוכרות כשירות על
 של 4הפיצויים ישולמו על בסיס המשכורת הקובעת האחרונה כפי שהיא מפורטת בסעיף  .4

 .ומעודכנת לערב יום הפרישה) 2860מדף (טופס אישור גמלאות 
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או שחל עליו הסכם שמירת רציפות , משרה מלאה במשך כל תקופת שירותולעובד שלא הועסק ב )ב(
 יאושרו -או שהעובד זכאי לגמלאות כפל לפי חוק אחר או מקופה ציבורית אחרת , זכויות פנסיה

החשב ידי הממונה על תשלום הגמלאות באגף -פיצויי הפיטורים המגיעים לעובד או לשאיריו על
ועל בסיס הפרטים הכלולים בטופס אישור ) 2830מדף ( בטופס אישור פיצויי פיטורים הכללי

טופס כזה ימולא גם במקרה של עובד שנפטר בשירות ונתמלאו בו התנאים , )2860מדף (גמלאות 
 .לתשלום פיצויי פיטורים בעד התקופה העודפת כאמור לעיל

החש ב מנהל משאבי אנוש ישלח את הטפסים המפורטים לעיל לממונה על תשלום הגמלאות באגף  )ג(
אשר יערוך ויאשר את חישוב פיצויי הפיטורים בהתאם להוראות ויפיץ את הטפסים , הכללי

 .המאושרים לנוגעים בדבר ובהתאם למפורט בהם
 .חשב המשרד הנוגע בדבר יבצע את תשלום פיצויי הפיטורים בהתאם לאמור בטופס המאושר

 )66/נב(
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  נהלים ועררים- 85.8
 

 נוהל 85.82/  נוהל אישור גמלת שאירים 85.81
 פרישת עובד  85.83/ תביעות תשלום גמלה 

 85.84/ ששירותו מוגבל לגמלאות מטעמי בריאות 
 ערעור לבית 85.85/ ערר על החלטת ועדה רפואית 

 נוהל אישור קצבה בעקבות 85.86/ הדין לעבודה 
 נוהל בעניין עובד הפורש לקצבה 85.87/ פיטורים 

 רצונומ
 

  נוהל אישור גמלת שאירים- 85.81
 

85.811 
מנהל משאבי אנוש למלא ללא  על, )85.51ראה סעיף (נפטר עובד בנסיבות המזכות את שאיריו לגמלה 

או להעביר אליו  , עליו להזמין את אחד השאירים; )2855 מדף) (שאיר(דיחוי את הטופס תביעה לגמלה 
על מנהל משאב י   .כדי שימלא את החלק הנוגע לשאירים ויחתום עליו, באופן אישי ללא דיחוי את הטופס

 .אנוש לבקש מהשאיר להמציא לו שלושה עותקים מתעודת הפטירה של העובד
רא ה  (ישא זכות לגמלאות יכי שירותו לא , ותמחמת בריאותו הלקויה בעת קבלתו לשיר, הותנה עם העובד

 .85.54 יחולו הוראות סעיף -) 15.125פסקה 
 )66/נב(
 

85.812 
אחד מטופס תביעה  מנהל משאבי אנוש ישלח אל הממונה על תשלום הגמלאות במשרד האוצר עותק

עותק שני מאותם מסמכים ישלח מנהל ; ל תעודת הפטירה של העובדבצירוף עותק אחד ש) שאיר(לגמלה 
 . המדינהמשאבי אנוש אל נציבות שירות

והשלים חמש שנות שירות אך טרם השלים עשר , היה העובד שנפטר מוגבל לגמלאות מטעמי בריאות
ת  יצרף האחראי לעותק שישלח אל הממונה על תשלום הגמלאות גם העתק מהודעת לשכ, שנות שירות

 .85.833הבריאות המחוזית שקיבל לפי פסקה 
 

85.813 
 .הגמלאות יודיעו על כך שאיריו הזכאים לקצבה לממונה על תשלום, נפטר בעל קצבה

 
  נוהל תביעות תשלום גמלה- 85.82

 
85.821 

,   82.538 או 82.523, 82.514ות אלפי פסק) 2850מדף (קיבל עובד מאת מנהל משאבי אנוש טופס תביעה לגמלה 
יבלו שאי רים  ק; יקפיד על כך מנ הל משאבי אנ ו ש שהעובד יחזי ר א ותו  אליו  לל א דיחוי ממולא   כראוי על  כל  פר טיו

יקפיד מנהל משאבי אנו ש על כך שהשא ירים יחזירו א ות ו אליו  , 85.811לפי פסקה , )שאי ר (טופס של תביעה לגמלה 
מנהל ).  62.33מאושר לפ י סעיף (, ממולא כראוי על כ ל פרטיו בצירוף העתק תעודת פטירה של העובד, ללא דיחוי

יחתום ע ליהם במקום , פי תעודת הזה ו ת את הטפסים שיקבל מאת העובד או מאת ה ש אירים-משאבי אנוש יא מת על
 . המיועד לכך ויעביר אותם לממו נה מעל תשלום  הגמלאות

 והשלים עשר  שנות   82.510 ה פרישה כמשמעו בפסקה כיו ון  שהגיע לגיל  (82.53הוצא העובד לקצבה לפי סעיף 
 יצ רף מנהל  משאבי )82.510 הפרי שה כמשמעו בפסקה או  כיו ון   שנסתיימה תקופת הארכת  שי רות ו אחרי  גיל ,  שירות

 .ממולא על ידו)   2860מדף (אנוש לטפסים שישלח אל הממונה על תשל ום  הגמלאות גם  טו פס אישור גמלא ות 
 )1' ת, 1956-ז ' 'התשי, )הצהרות והודע ות, הגשת תביעות) (גמלאות(תקנות שירות המדינה ; )א(42'  ס ,ל ''החוק הנ(
 )11/סז(

 
85.822 

א ם  , 85.813או  85.821 פי פסקה-על סמך התביעה שהוגשה לו על, הממונה על תשלום הגמלאות יחליט
 .יינתנו ובאיזו מידה, ו קצבה או מענק או שניהםיינתנ

ויציין בהודעתו את  , הממונה על תשלום הגמלאות יודיע את החלטתו בדואר רשום לתובע או לתובעים
 .85.85נימוקי החלטתו ואת זכותם של התובע או של התובעים להגיש ערעור לפי סעיף 

 ))ב(42' ס, ל"החוק הנ(
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85.823 
מתיישנת כתום שנתיים מהיום שנולדה ) 85.821ראה פסקה (הזכות להגיש תביעה לגמלה המגיעה לשאיר 

יעה חל עקב אם האיחור בהגשת התב, אולם הממונה על תשלום הגמלאות רשאי להאריך תקופה זו, עילתה
 .סיבות שלתובע לא הייתה שליטה עליהן

 )50' ס, ל"החוק הנ(
 

85.824 
 א ם  -אל מנהל משאבי אנוש  יפנה, )85.123לפי הוראות פסקה (, המבקש שייקבעו לו אחוזי נכות, עובד

 . אם כבר פרש מהשירות-או אל הממונה על תשלום הגמלאות ; מהשירותטרם פרש 
 )66/נב(
 
 

85.825 
הפנייה ללשכת הבריאות   יעבירו את, לפי העניין, מנהל משאבי אנוש או הממונה על תשלום הגמלאות

חו ק   של 20ויציינו כי קביעת אחוזי הנכות דרושה בהתאם לסעיף , המחוזית אשר טפלה בעבר בעובד
 .1970-ל"תשה, ]נוסח משולב[) גמלאות(שירות המדינה 

 )66/נב(
 

85.826 
33.203כפי שהיא מוגדרת בפסקה (לשכת הבריאות המחוזית תביא את הפנייה בפני ועדה רפואית מחוזית 

על סמך בדיקותיה הקודמות או  , אם ישנם כאלה,  הנכות הנוכחיים של העובדוהיא תקבע את אחוזי, )
כן תקבע הוועדה . כפי שתמצא הוועדה לנכון, המסמכים אשר בידיה ועל סמך בדיקות נוספות של העובד

עד כמה שאפשר לקבעם על סמך רישו מ י  , אם היו כאלה, את אחוזי הנכות של העובד בעת קבלתו לשירות
 .כו בעת קבלתו לשירותהבדיקות שנער

כפי שהוא (מסקנות הוועדה הרפואית המחוזית טעונות אישור ראש היחידה הרפואית לעובדי המדינה 
מהעובד או מהמשרד בו מועסק , אשר רשאי לדרוש מהוועדה הרפואית המחוזית) 33.203מוגדר בפסקה 

 .נתונים נוספים להשלמת הבדיקה, העובד
יעביר אותן לוועדה הרפואית המרכזית אשר רשאית לאשר , אישר ראש היחידה הרפואית את המסקנותלא 

 .או לשנות את החלטות הוועדה הרפואית המחוזית
 )96, 1 'ס , ל ''החוק הנ(
 

85.827 
אנוש או לממונה על תשלו ם   מאושרות על ידו למנהל משאביראש היחידה הרפואית ישלח את המסקנות ה

או  ) 62.33לפי סעיף (מנהל משאבי אנוש או הממונה על תשלום הגמלאות ישלחו העתק מאושר . הגמלאות
 .תצלום מהמסקנות לנציב שירות המדינה ויודיע לעובד מה הוא אחוז הנכות שנקבע לו

י אנוש או הממונה על תשלום הגמלאות לעובד על זכותו להגיש ערר על החלטת  כן יודיע מנהל משאב
ראה גם פסקה   (85.84 יום מיום קבלת ההודעה בהתאם להוראות סעיף שישיםהוועדה הרפואית תוך 

61.241.( 
 )66/נב(
 

 אות מטעמי בריאות פרישת עובד ששירותו מוגבל לגמל- 85.83
 

85.831 
על שירותו הוראות פרק זה   שהותנה עמו כי לא תחולנה, עובד שנפטר או פרש מן השירות מטעמי בריאות

,  85.24ראה גם סעיפים  (85.113ותוקף ההתנאה עמו לא פג בהתאם להוראות פסקה ) 13.456ראה פסקה (
יפנה מנהל משאבי אנוש בכתב אל לשכת הבריאות המחוזית אשר בשטח פעולתה , )85.54- ו85.42 ,85.33

,  לפרישתוכדי לברר אם פטירת העובד או מצב בריאותו שהביא, נמצא מקום מגוריו האחרון של העובד
 ;נגרמו כתוצאה ממצב בריאותו הלקוי בעת קבלתו לשירות או עקב כל סיבוך או תוצאה ממנו

, בפנייה אל לשכת הבריאות המחוזית יציין מנהל משאבי אנוש את שם לשכת הבריאות שמסרה לעובד
 את  ,את מסקנות הבדיקה הרפואית בטופס הודעה על מצב בריאות לקוי, בעת קבלתו לשירות המדינה
 .תאריך ההודעה ואת מספרה

 )66/נב(

85.823 - 85.831
  גמלאות- 85פרק 
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85.832 

שתקבע אם פרישתו של העובד מן , לשכת הבריאות המחוזית תביא את הפנייה בפני ועדה רפואית מחוזית
כמפורט בטופס הודעה על מצב , השירות נבעה ממצב בריאותו הלקוי של העובד בעת קבלתו לשירות

או אם אין כל קשר בין נסיבות  , ב כל סיבוך או תוצאה ממנואו עק, בריאות לקוי שנמסר בזמנו לעובד
 .פרישתו של העובד מן השירות לבין מצב בריאותו הלקוי בעת קבלתו לשירות

 
85.833 

מסקנות הוועדה הרפואית המחוזית טעונות אישור ראש היחידה הרפואית לעובדי המדינה אשר  )א(
 ;נתונים נוספים להשלמת הבדיקה,  העובדמהעובד או מהמשרד בו מועסק, רשאי לדרוש מהוועדה

יעביר אותן לוועדה הרפואית המרכזית אשר רשאית , לא אישר ראש היחידה הרפואית את המסקנות )ב(
 ;לאשר או לשנות את החלטות הוועדה הרפואית המחוזית

החלטת ראש היחידה הרפואית או הוועדה הרפואית המרכזית ייראו כהחלטת ועדה רפואית לצורך  )ג(
  .85.84מור בסעיף ערר כא

 
85.834 

,  )85.821פי פסקה -על( , ויצרף לטפסים שיעביר85.811- ו82.514ות אהאחראי ינהג לפי הוראות פסק
 .העתק מהודעת לשכת הבריאות המחוזית

 
85.835 

יפנה  , כתוצאה ממצב בריאות לקוי לאחר שהשלים עשר שנות שירות, 85.831וטר עובד כאמור בפסקה פ
 .85.244- ו85.243 ותאלזכויותיו לפי פסק, במכתב הפיטורים, מנהל משאבי אנוש את תשומת לב העובד

 )66/נב(
 

85.836 
בהתאם , לגמלאות לצמצם את ההתנאה בדבר זכויותיו, 85.835מבקש עובד כאמור בפסקה  )א(

 :יגיש בקשה בכתב בנוסח הבא,  85.244- ו85.243 ות אלפסק
 

,  ממצב בריאותי הלקוי כתוצאה.... .......הנני מודיע כי עם פיטורי משירות המדינה ביום"
נה חוק שירות המדילגמלאות לפי  שבגללו הותנה עמי כי שירותי אינו נושא זכות

הנני מבקש לצמצם את ההתנאה שהותנתה עמי  ,1970-ל"תשה, ]נוסח משולב[) גמלאות(
ובכפיפות לשאר , ר" בתקשי85.244-ו 85.243 :ותאבפסק כמפורטבעניין זכותי לגמלאות 

 והנני מצהיר כי עקב זאת לא אהי ה , בעניין זה כפי שתהיינה מזמן לזמן ר"הוראות התקשי
 .זכאי לפיצויי פיטורים עם פיטוריי

                   ---------------           --------------     ----------- 
 תאריך        שם העובד              "חתימת העובד                     

 
נציבות . ידי האחראי לנציבות שירות המדינה-ואחד מהם יועבר על, הבקשה תוגש בשני עותקים )ב(

ראי ולממונה על  תאשר בכתב לעובד את קבלת בקשתו ותשלח העתק מאישורה לאח המדינה שירות
 ;תשלום הגמלאות

 ; ידי העובד לא יאוחר משני חודשים מיום פיטוריו-תוגש על, בקשת עובד לפי פסקה זו )ג(
רואים כאילו החליט העובד לבקש פיצויי פיטורים , לא הגיש העובד תוך שני חודשים בקשה כאמור )ד(

 .נאה בדבר זכויותיו לגמלאות ולא לבקש לצמצם את ההת83.2בהתאם לפרק משנה 
 

85.837 
לאחר שהשלים עשר , לקוי פוטר עובד מוגבל לגמלאות מטעמי בריאות מן השירות כתוצאה ממצב בריאות

אין לטפל בהכנת תשלום פיצויי הפיטורים שלו אלא כתום שני חודשים מיום פיטוריו  , שנות שירות לפחות
 . ולא לצמצם את ההתנאה בדבר זכויותיו לגמלאותאו לאחר שביקש העובד לקבל פיצויי פיטורים
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  גמלאות- 85פרק 

___________________________________________________________________________

https://www.prisha.co.il/



  ערר על החלטת ועדה רפואית- 85.84
 

85.841 
רשאי לערור עליה בפני הוועדה הרפואית , עובד הרואה עצמו נפגע מהחלטה של ועדה רפואית )א(

 ;ידי שר הבריאות-לעררים המתמנית על
 ; עליהם בתוקף סמכותה לפי החוקרשות הערר ניתנת בעניינים שהוועדה הרפואית החליטה )ב(
אין רשות לערור בפני הוועדה הרפואית לעררים על החלטת הוועדה הרפואית בדבר הגבלה בזכויות   )ג(

 .לגמלה מחמת מצב בריאות לקוי
 )97' ס, ל"החוק הנ(

 
85.842 

תקנות שירו ת  בהתאם לאת עררו  יגיש, 85.841ועדה רפואית כאמור בפסקה עובד הרוצה לערור על החלטת 
 .1969-ט'התשכ, )ערר על החלטת ועדה רפואית) (גמלאות(המדינה 

 
  פסקאות מבוטלות85.847 - 85.843

 
  ערעור לבית הדין לעבודה- 85.85

 
85.851 

ידי החלטה או החלטת ביניים של הממונה על תשלום  -הרואה את עצמו נפגע על, תובע גמלה )א(
בהתאם , רשאי לערער עליה בפני בית דין אזורי לעבודה, הגמלאות או של נציב שירות המדינה

תקנות בית הדין  ול)1970-ל''התש, )המועד להגשת ערעור) (גמלאות(תקנות שירות המדינה ל
 ;)61-67(ד "סימן י', פרק ב, 1991-ב"התשנ, )סדרי דין(לעבודה 

 ) )א(43' ס, )1970-ל" התש,  ]נוסח משולב [)גמלאות(חוק שירות המדינה (
, )סדרי דין(תקנות בית הדין לעבודה ל' ערעור על החלטת בית דין אזורי לעבודה ראה פרק ג )ב(

 .1991-ב"התשנ
 ))א(26'  ס, 1969-ט "הת שכ, חוק בית הדין לעבודה(

 
 

  פסקאות מבוטלות85.856 - 85.852
 )14/עב(
 

  נוהל אישור קצבה בעקבות פיטורים- 85.86
 

85.861 
ישלח   ,  )85.21-85.22סעיפים  ראה(פוטר עובד מטעמי בריאות או מטעמים אחרים המזכים אות ו  בקצבה  )א(

מדף ( פרישה לקצבה מטעמי גילטופס , מיד  לאחר שאישר   השר את הפיטו רים, מנהל משאבי אנוש לעובד
2868(  ; 

לשם ניצו ל יתרת ימי   (תאריך הפסקת עבודתו בפועל , בטופס יצוין התאריך הסופי של  פרישת העובד לקצבה )ב(
תקופת  הש ירות ה נמנית לצ ורך חישוב  קצבתו ו שיעור קצבתו באחוזי ם    ,)33.186בהתאם לפסקה , החופשה

 ; העתקים מהטופס ישלח לפי הרשום בו . ממשכורתו הקו בעת
,   על מנהל מ שאבי אנוש  לרכ ז את  כל  הפרטים הדר ושים לקביעת שיעור קצבתו של  העובד , לשם הכנת  הטו פס )ג(

העשויים  ) כ ג ון אחוזי  נכות   אם פוטר העובד מטעמי בריאות(בהתחשב באורך שירות ו ובית ר הג ורמים 
 ; 1970-ל "תש ה, ]נוסח מ שולב[)  גמ לאות(חוק שי רות המדינה  ואת  הורא ות , להשפיע על שיעור קצבתו

את הפרטים בדבר , על מנהל משאבי אנוש לבדוק באופן יסודי לפי המסמכים בתיקו האישי של העובד )ד(
ואת התקופו ת בהן עבד את היעדרוי ותיו ללא משכו רת , )פי חוזה מיוחד-על, זמני, קבוע(מעמדו בשירות 
 . צא בזהאם היו כאל ו וכי ו, במשרה חלקית

 )66/נב(
 

85.862 
פי -הפרטים הד רושים  על ייב דקו, היה חלק מתקופת השירות  של  העובד במשרד  אחר א ו  במשרדים אחרים )א(

אם הועברו למשרדו   , ם מתוך תיקו או תי קיו האישיים של העובד במשרד או במשרדים הקודמי85.861פסקה 
  ;93.151הנוכחי בהתאם  לפסקה 

יפנה מנה ל משאבי אנוש   , ו אין אפשרות  לק בלם,  כאמור, לא קיבל המשרד את התיק א ו  את התיקים האישיים )ב(
 )66/נב ( .ל "אל נציבות שירו ת המדינה כדי ל קבל את הפרטים הנ

85.841 - 85.862
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85.863 

ימלא , 85.821בהתאם לאמור בפסקה , מן העובד) 2850מדף (ה לאחר קבלת טופס תביעה לגמל )א(
על כל עותקיו וישלח את שני הטפסים ) 2860מדף (מנהל משאבי אנוש את הטופס אישור גמלאות 

 ;ל"בהתאם לאמור בפסקה הנ, לממונה על תשלום הגמלאות
יצרף מנהל משאבי אנוש לטפסים העתק מהודעת לשכת הבריאות , פוטר העובד מטעמי בריאות )ב(

 .85.834המחוזית בהתאם לפסקה 
 )66/נב(

 
85.864 

ישלח לו מנהל , אותו בקצבה ום שירותו של עובד שפוטר בנסיבות המזכותחודש ימים לפחות לפני סי
 ).2870מדף (משאבי אנוש הודעה על סיום שירות המזכה בגמלה 

 )66/נב(
 

  נוהל בעניין עובד הפורש לקצבה מרצונו- 85.87
 

85.871 
,  חודש ימים לפחות , אנוש ישלח לו מנהל משאבי, 85.3בהתאם לפרק משנה , ד לקצבה מרצונופרש עוב

 ).2870מדף (הודעה על סיום שירות המזכה בגמלה , לפני סיום שירותו
 )66/נב(
 
 

85.862 - 85.871
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 ות זכויות רציפ- 85.9
 

וכן ( שמירת רציפות זכויות לגמלה עם קרנות 85.91
 שמירת רציפות  85.92) / 85.93- ו85.92סעיפים 

שמירת ) המשך (85.93/ זכויות לגמלה עם קרנות 
 שמירת 85.94/ רציפות זכויות לגמלה עם קרנות 

וכן סעיף ( עם הרשויות המקומיות -רציפות זכויות 
 -ירת רציפות זכויות שמ) המשך (85.95) / 85.95

 שמירת רציפות  85.96/ עם הרשויות המקומיות 
 שירות התעסוקה והמוסד לביטוח לאומי -זכויות 

שמירת רציפות ) המשך (85.97) / 85.97וכן סעיף (
/ שירות התעסוקה והמוסד לביטוח לאומי -זכויות
  נוהל הגשת בקשות לשמירת זכויות85.98

 
 )85.93- ו85.92וכן סעיפים (ת לגמלה עם קרנות  שמירת רציפות זכויו- 85.91

 
85.910 
 הגדרות

 :בפרק משנה זה
- ;מבוטחים בקרןאו חלקם מקום עבודה שעובדיו   "גוף"

,  1970 - ל"תשה, ]נוסח משולב[) גמלאות(חוק שירות המדינה כמשמעותה ב
 ;תקנות קרןאו מענק לפי או פנסיה 

-  "גמלה"

- ;זכאי לגמלה לפי האמור בפרק משנה זה  "זכאי"
- ;גוף או קרן, שירות המדינה  "מוסד"

- ;ית יסודיקרן בה מבוטח עובד בפנס  "מוסד יסוד"
 ,1970-ל"תש ה,]נוסח משולב[) גמלאות(חוק שירות המדינה כמשמעותה ב

המשכורת לפיה מחושב ת   או, בנוגע לגמלה המשתלמת מאוצר המדינה
 ; ידי קרן-הגמלה המשתלמת על

-  "משכורת קובעת"

עובד שעזב אח  עובד שעזב את שירות המדינה והחל לעבוד בשירות גוף או
 ;שירותו בגוף והחל לעבוד בשירות המדינה

-  "עובד עובר"

- ;גמלת שאירים וגמלת נכות, גמלת זקנה  "פנסיה מקיפה"
- ;גמלת זקנה וגמלת שאירי פנסיונר  "ית יסודיפנס"

 1970 - ל"שהת, ]ולבנוסח מש[) גמלאות(חוק שירות המדינה כמשמעותה ב
 ;או בתקנות קרן

-  "פרישה"

תקנות   לפי  שנה ומעלה משירות המדינה או פרישה מגוף60פרישה בגיל 
 )12/סז(; קרן

-  "פרישת זקנה"

 אותקרן הגמל; מ"מוסד לביטוח סוציאלי של העובדים בע, "מבטחים"
ת  חקלאו קרן ביטוח ופנסיה לפועלים; מ"דרות בעתהמרכזית של עובדי ההס

והפנסיה  קרן הביטוח; מ"אגודה שיתופית בע, בלתי מקצועיים בישראלו
קרן -"נתיב" ;מ"אגודה שיתופית בע, ין ועבודות ציבוריותישפועלי הבנ

מרכז  , קרן מקפת ;מ"הפנסיה של פועלי ועובדי מפעלי משק ההסתדרות בע
גמלאות לעובדים דתיים  - "גלעד"; מ"אגודה שיתופית בע, לפנסיה ותגמולים

 ;מ"בע

-  "קרן"

 או  1970- ל"תשה, ]נוסח משולב[) גמלאות(חוק שירות המדינה כמשמעותו ב
 ;בתקנות קרן

-  "שאיר"

המדינה   חוק שירותעבודה בשירות המדינה הנושאת זכות לגמלאות לפי 
כשירות   לרבות עבודה שהוכרה1970-ל"תשה, ]נוסח משולב[) גמלאות(

זכויות גמלה בקרן   רכישתשירות בגוף המוכר לצורך, לצורך החוק האמור
פרישה מאוצר המדינה או  למעט תקופות שירות בעדן קיבל העובד הטבות

 תקופת חופשה ללא משכורת אינה ;הוצאו כספים המגיעים לו מן הקרן
נחשבת כתקופת שירות לצורך צבירת מספר ימי חופשת המנוחה וחופשת 

 .18.5%ן ושולמו גם אם העובד רכש  זאת לגמלאות ולפיצויי פיטורי, מחלה

-  "שירות"

85.910
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85.911 
 חישוב תקופות שירות

 .תקופות שירות של עובד עובר במוסדות תובאנה בחשבון לשם חישוב שיעורי הגמלה המגיעים לו
 

85.912 
 הגבלת גיל או בריאות

 בהיותו מעל הגיל ב ו , עובד עובר שנתקבל לעבודה במוסד בו קיימת הגבלת זכויות גמלה עקב גיל )א(
לא תחול עליו ההגבלה האמורה אם גיל קבלתו לעבודה למוסד ממנו עבר היה נמוך , קיימת ההגבלה

 ;מן הגיל עליו חלה ההגבלה
לגמלת  , עובד עובר שעם קבלתו לעבודה במוסד הוגבל עקב גיל או בריאות בזכויות לגמלת זקנה )ב(

דרשת בהתאם להוראו ת   תתבטל ההגבלה שהוטלה עליו בתום התקופה הנ-נכות או לגמלת שאירים 
 ;הקיימות במוסד בו הוגבל

 .לצורך חישוב תקופה זו תובאנה בחשבון כל תקופות עבודתו של העובד העובר במוסדות )ג(
 

85.913 
 החייב בתשלום הגמלה

המוסד האחרון בו היה מבוטח העובד ערב פרישתו הוא המוסד החייב בתשלום גמלה לעובד בתנאי שכ ל  
,  בד מילא את חובת השתתפותו בתשלום הגמלה למוסד המשלם את הגמלהמוסד קודם בו שירת העו

 .בהתאם להוראות פרק משנה זה
אלא אם נאמר אחרת בפרק  , כל מוסד אחראי בנפרד לזכויות הקשורות בו בהתאם להוראות הנהוגות בו

 .משנה זה
 

85.914 
 תקופת עבודה, זכויות לגמלת זקנה

זכאי לגמלת זקנה בהתא ם  , ופרש פרישת זקנה, רת של עשר שניםעובד אשר שירת במוסדות תקופה מצטב
 :לתנאים הבאים

 ;)1.4.1971(א "תשלהבניסן ' העובד עבר ממוסד למוסד אחרי יום ו )א(
שירת במדינה לפחות , )1.4.1971(א "תשלהבניסן ' העובד עבר משירות המדינה לגוף לפני יום ו )ב(

א קיבל כל הטבה כספית בגין עזיבת השירות והיה עבר לגוף תוך שנתיים מיום עזיבתו ול, חמש שנים
 ;)1.11.1979(ם "תשהא בחשוון "מבוטח במוסד ביום י

היה חבר בקרנות חמש  , )1.4.1971(א "תשלהבניסן ' העובד עבר מגוף לשירות המדינה לפני יום ו )ג(
 ועבר לשירות המדינה תוך שנתיים ) במשך חמש השנים,  ימי עבודה בכל שנהמאהלפחות (שנים 

 ).1.11.1979(ם "תשהא בחשוון "מיום עזיבת גוף ושירת בשירות המדינה ביום י
 

85.915 
 גיל, זכות לגמלת זקנה

זכאי מקבל גמלת זקנה המורכבת מן הגמלה המגיעה לו בעד עבודתו בשירות המדינה ומן הגמלה המגיעה 
קנה נמוך מן הגיל שהיה נהוג אולם אם במוסד המשלם את הגמלה נהוג גיל פרישת ז. לו בעד עבודתו בגוף

או אם במוסד המשלם את הגמלה העובד זכאי לגמלת פרישה מבלי שצורף  , במוסדות בהם עבד קודם לכן
תה הפרישה מטעמי נכות כאשר דרגת נכותו  יאו אם הי. ופרישה זו היא שלא מטעמי נכות, שירותו הקודם

או בשעת הפרישה נקבעה נכו ת  , )מדינהכאשר המוסד המשלם הוא ה (25%-בשעת הפרישה הינה פחותה מ
 ;)כאשר המוסד המשלם הוא הקרן( מנכות מלאה 25%-שחלקיותה פחותה מ

 מקבל הזכאי את גמלתו רק בעד עבודתו בתקופת השירות הנוסף הנושא זכות גמלה -ל "בכל המקרים הנ
עו לגיל הפרישה ואילו את הגמלה בעד עבודתו במוסדות הקודמים יתחיל לקבל רק בהגי; במוסד המשלם

 .הנהוג באותם מוסדות
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85.916 

 שיעורי הגמלה
שיעור אחוזי הגמלה מטעם קרן יהיה בהתאם לגיל הכניסה לראשונה לקרן או לשירות המדינה הכל  )א(

 ייקבע  -הוציא עובד כספים מקרן . לפי המוקדם יותר ובהתאם לאחוזי הגמלה שנקבעו בתקנות הקרן
 ;ם לגיל בו נכנס לראשונה לקרן או לשירות המדינהשיעור אחוזי הגמלה בהתא

יהיה השיעור המתקבל מחלוקת אחוז הגמלה אותו זכאי , שיעור הגמלה לכל שנת חברות בקרן )ב(
, העובד לקבל אילו נמשכה חברותו בקרן ברציפות מיום כניסתו לראשונה לשירות המדינה או לקרן

תחילת שירותו במדינה או מיום תחילת חברותו במספר השנים מיום . הכל לפי המועד המוקדם יותר
חישוב שיעור . "השיעור השנתי הממוצע"-שיעור זה ייקרא להלן. ועד הגיעו לגיל פרישה, בקרן

הגמלה לעובד בהתאם לפסקה זו יהיה מכפלת השיעור השנתי הממוצע במספר שנות החברות 
עדה הוצאו כספים מן הקרן למעט התקופה ב, פרישה בהתאם לתקנות הקרןבפועל בקרן עד גיל 

 ;לעיל) א(כאמור בנסמן 
שיעור אחוזי הגמלה מטעם המדינה יהיה שני אחוז מן המשכורת הקובעת של העובד בעד כל שנת   )ג(

 .חוק הגמלאותבכפיפות להוראות , שירות
 

85.917 
 שיעור מרבי של גמלה

 ממשכורתו הקובעת  70%מקרה לא יעלה שיעור קצבתו של עובד הזכאי לגמלת זקנה על בכל  )א(
 ;ידי הקרן בה הוא מבוטח-הגבוהה ביותר אותה קיבל בשירות המדינה או הניתנת על

בעת פרישתו מן המוסד המשתלם נמוכה מן המשכורת הקובעת , היתה המשכורת הקובעת של הזכאי )ב(
יהיה שיעור הגמלה לזכאי בעד שירותו במוסד הקודם בהתאם , תושל הזכאי במוסד קודם ערב עזיב

 ;למשכורתו הקובעת באותו מוסד ערב עזיבתו את אותו מוסד
,  ממשכורתו הקובעת המלאה והגבוהה יותר70% וזכאי לקצבה העולה על ,עובד שפרש פרישת זקנה )ג(

 :הוראות אלו יחולו עליו - שנה לפחות 35בגלל שירות במוסדות במשרה מלאה אחת במשך 
ובלבד , העובד יקבל מענק בעד התקופה העודפת על התקופה בעדה מגעת לו הקצבה המרבית .1

 ;שנתקיימו יתר הוראות נסמן זה
כל מוסד בו שירת העובד יהיה אחראי כלפיו לתשלום חלק מן המענק בעד אותו חלק מן  .2

עובד באותו  כיחס תקופת שירותו של ה-התקופה העודפת שיחסו לכלל התקופה העודפת 
  ;85.76חלק זה ישולם לפי הוראות סעיף .  אל כל תקופת שירותו-מוסד 

המוסד ממנו פרש העובד ישלם לו את המענק בעד התקופה העודפת רק לאחר שהמוסדות  .3
 ;בהם עבד יעבירו את פירוט החישוב לצורך התשלום והשתתפותם בתשלום המענק

לנספח להודעות נציבות  '  העודפת והמענק ייעשו כמפורט בנספח אאופן חישוב התקופה .4
 ;)13.10.1988(ט "בחשוון התשמ'  מיום ב11/מט' שירות המדינה מס

ידי אוצר המדינה ייראה כמשתלם על חשבון המענק -תשלום החלק היחסי של המענק על .5
 . 85.76יע לעובד לפי הוראות סעיף המג

כל מוסד קודם בו שירת הזכאי יעביר למוסד המשלם את הגמלה המגיעה לזכאי בעד תקופת השירות   )ד(
 .בו

 )12/סז(
 

85.918 
  זקנה מגוףחישוב גמלה בפרישת

זכאי הוא לגמלה המגיעה לו מן הקרן בה היה  , עבר עובד משירות המדינה לגוף ופרש פרישת זקנה )א(
 ;חוק הגמלאותיקבל לפי הוראות , ואת הגמלה בעד שירותו בשירות המדינה, מבוטח

ובלבד  , לה תהיה משכורתו של העובד בעת פרישתו מהגוףהמשכורת הקובעת לצורך קבלת הגמ )ב(
שהדרגה לפיה מחושבת משכורת זו לא תעלה על הדרגה הגבוהה ביותר הקיימת בשירות המדינ ה 

 ;לפי הסכמי העבודה הנוגעים לסולם הדירוג בו היה העובד משובץ ערב עברו משירות המדינה
לא תעלה הדרגה לפיה , יים בשירות המדינהפרש עובד מגוף כשהוא משובץ בסולם דירוג שאיננו ק )ג(

מחושבת משכורתו הקובעת על הדרגה הגבוהה ביותר בסולם הדירוג בו היה העובד משובץ ערב 
 חוק הגמלאותאו על הדרגה הגבוהה ביותר בסולם הדירוג המתואם לפי , עברו משירות המדינה

 .לסולם הדירוג בו היה העובד משובץ ערב עברו משירות המדינה
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85.919 
 חישוב גמלה בפרישת זקנה משירות המדינה

חוק זכאי הוא לגמלת זקנה בהתאם להוראות , עבר עובד מגוף לשירות המדינה ופרש פרישת זקנה )א(
 ;יקבל לפי תקנות הקרן בה היה מבוטח,  ואת הגמלה בעד שירותו בגוףהגמלאות

המשכורת הקובעת לצורך קבלת הגמלה תהיה משכורתו של העובד בעת פרישתו משירות המדינה  )ב(
 .ובלבד שמשכורת זו לא תעלה על המשכורת הקובעת המרבית הנהוגה לגבי מבוטחים בקרן

 
  קרנות שמירת רציפות זכויות לגמלה עם- 85.92

 
85.920 

 קצבת מינימום
 ותקנות חוק הגמלאותלא יחולו הוראות , לעניין גמלת זקנה המשתלמת בהתאם להוראות פרק משנה זה

 .הקרנות בדבר קצבת מינימום
 

85.921 
 תקופת אכשרה לתשלום גמלת שאירים בפנסיה מקיפה

 יום שלושיםלשירות המדינה לאחר הפסקה של לא יותר מ, בר עובד מגוף בו היה מבוטח בפנסיה מקיפהע
או עבר עובד משירות המדינה לגוף בו היה מבוטח בפנסיה מקיפה לאחר  , בתשלום דמי ביטוח לקרן

ך כל  זכאים שאיריו לגמלה אם ס- יום בתשלום דמי הביטוח לקרן ונפטר שלושיםהפסקה של לא יותר מ
 שנים  שלוש שנים או אם נפטר לאחר היותו מבוטח בקרן במשך חמשתקופות שירותו במוסדות מצטרף ל

 .מלאות ורצופות
 

85.922 
 תקופת אכשרה לתשלום גמלת שאירים פנסיה מקיפה במקרה של הפסקת רציפות

 שנ י ם  חמשה או  שנים מלאות ורצופות במוסד בו נהוגה פנסיה מקיפ שלושעבר עובד שהיה מבוטח לפחות
ממוסד בו נהוגה פנסיה מקיפה לשירות המדינה או משירות המדינה למוסד בו  , מצטברות במוסדות כאלה

 חודשים וחזר שלושים ושישההפסיק להיות מבוטח במשך תקופה שאינה עולה על , נהוגה פנסיה מקיפה
כאשר כל תקופות הביטוח  זכאים שאיריו לגמלה -להיות מבוטח במוסד בו נהוגה פנסיה מקיפה ונפטר 

לאחר ההפסקה עברה , במוסדות מובאות בחשבון בתנאי שממועד תחילת עבודתו של הנפטר במוסד
ובתנאי שלא הוציא העובד כספים מקרן ולא קיבל כל הטבות פרישה  ; תקופת זמן השווה למשך ההפסקה

 .מאוצר המדינה
 

85.923 
 חישוב גמלת השאירים ותשלומה

ת שאירים מקבל אותה מן המוסד בו עבד העובד שנפטר בהתאם להוראות המחייבות שאיר הזכאי לגמל
  .85.924בתנאי שהתקיימו בו הוראות פסקה , באותו מוסד

 
85.924 

 השתתפות מוסדות בגמלת שאירים
בהתאם להוראות   , משתתפים יחסית בתשלום גמלה ל שאירי עובד, המוסדות בהם שירת העובד קודם פטירתו )א(

באופן בו כל מו סד משלם אחוז ים מגמלת הזקנ ה שהייתה מגיעה לעובד לפי  ,   85.923 עד 85.921פסקאות 
 . יות ר  ממלוא אותה גמ להאך  לא, ערב פטירתו, אי לו פרש פרישת   זקנה ,  85.920 עד 85.914פסקאות 

  :  שיעורי התשלום  הם
                             60%    לאלמנה
 20%    ליתום

 40%   ליתום מאב ומאם
 100%  לאלמנה עם שני  יתומים

בשום מקרה לא  תעלה השתתפו ת מוסד בתשלו ם הגמלה  על ח לק שיחסו לכלל  גמלת  השאירי ם כיחס שבין    )ב(
 .ופה הכללית הנושאת   זכות ל גמלההתקופה הנושא ת זכות  גמלה ב מוסד לתק

 
85.925 

 גמלת שאירים לשאירי עובד שעבר מפנסיית יסוד לפנסיה מקיפה
ז כאים ,    שנות  שיר ותחמשעבר עובד שהי ה מבוטח במוסד בו  נהו גה פנס יית יסוד לשיר ו ת המדינה  ונפטר לאחר  

 וה מוסד בו נהוגה  פנסיית יסוד יעביר לאוצר המדינה את הכספים חוק הגמלאותשאיריו לגמלת  שאירים לפי 
 . שהצטברו לזכו ת העובד בקרן
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85.926 
 גמלת שאירים לשאירי עובד שעבר מפנסיה מקיפה לפנסיה יסוד

 למוסד בו ,  שנות שירות לפחות במוסדות בהם היה מבוטח בפנסיה מקיפהעשרלאחר , עבר עובד )א(
 זכאים שאיריו לאחוזים מגמלת הזקנה שהייתה מגיעה לו מן -היה מבוטח בפנסיית יסוד ונפטר 

והמוסד בו נהוגה  , 85.924המוסדות בהם היה מבוטח בפנסיה מקיפה בשיעורים הנקובים בפסקה 
 ;נפטרפנסיית יסוד יחזיר לשאירי העובד את הכספים שהצטברו בקרן לזכות העובד ש

יהיו שיעורי הגמלה כאמור בפסקה , היה אוצר המדינה המוסד היחידי המשלם גמלה לשאירים )ב(
 .חוק הגמלאותוביתר הוראות  , 85.611

 
85.927 

 גמלת נכות לעובד שעבר מפנסית יסוד לפנסיה מקיפה
זכאי הוא לגמלת נכות , עבר עובד שהיה מבוטח בפנסית יסוד למוסד בו הוא מבוטח בפנסיה מקיפה )א(

 ;בתום תקופת האכשרה המזכה בגמלה זו לפי תקנות הקרן בה הוא מבוטח
בהגיע העובד לגיל פרישת זקנה מקבל הוא את גמלת הזקנה המגיעה לו בעד ביטוחו בפנסית יסו ד   )ב(

 .85.920 עד 85.915כאמור בפסקאות 
 

85.928 
 גמלת נכות לעובד שעבר מפנסיה מקיפה אחת לפנסיה מקיפה אחרת

,  יוםשלושיםעבר עובד מפנסיה מקיפה אחת לפנסיה מקיפה אחרת לאחר הפסקות של לא יותר מ )א(
או נקבעה , )לם הוא המדינהכאשר המוסד המש( לפחות 25%ובעת פרישתו הוא בעל דרגת נכות של 
 יקבל  -) כאשר המוסד המשלם הוא הקרן( מנכות מלאה 25%-לו נכות שחלקיותה אינה פחותה מ

גמלת נכות מהמוסד בו הפך לנכה בהתאם להוראות הנהוגות באותו מוסד כאשר כל תקופות הביטוח 
 בגמלת הנכות  בתנאי שכל מוסד קודם בו היה העובד מבוטח ישתתף, במוסדות מובאות בחשבון

  ;85.920 עד 85.914בשיעור גמלת הזקנה במלואה המגיעה ממנו לעובד כמפורט בפסקאות 
 : היה המוסד המשלם המדינה יחולו שינויים אלה באמור לעיל )ב(

ם המדינ ה   תשל-נקבע כי יש לשלם קצבה לפי אורך תקופת השירות במדינה ובמוסד קודם  .1
 מהמשכורת הקובעת בעד כל שנת שירות 2%קצבה בעד תקופת השירות במדינה בשיעור של 

ואילו בעד תקופת הביטוח במוסדות האחרים  , 85.916כאמור בפסקה ) לרבות חלקי שנים(
תשלם המדינה לפי אותו שיעור קצבה שבו משתתפים המוסדות האחרים בתשלום קצבת 

כל ) לרבות חלקי שנים( מהמשכורת הקובעת לכל שנת חברות בקרן 2%שלא יעלה על , ותהנכ
תהיה השתתפות , פרישההגיע העובד העובר לגיל . פרישהעוד לא הגיע העובד העובר לגיל 

המוסדות האחרים בשיעור גמלת הזקנה המגיעה במלואה מכל מוסד לעובד כמפורט 
 מהמשכורת הקובעת לכל שנת חברות 2% אף אם יעלה על ,85.920 עד 85.914בפסקאות 

 ;)לרבות חלקי שנים(בקרן 
 .גמלה בפסקה זו משמעותה קצבה בלבד .2

 )12/סז(
 

85.929 
 מפנסיה מקיפה למוסד בו נהוגה פנסית יסודגמלת נכות לעובד שעבד 

במוסדות בהם היה מבוטח בפנסיה מקיפה למוסד בו  ,  שנות שירות לפחותעשרעבר עובד לאחר  )א(
יקבל מכל מוסד בו היה מבוטח בפנסיה מקיפה את גמלת הזקנה , נהוגה פנסית יסוד והפך בו לנכה

 ;85.920  עד85.915המגיעה לו לפי פסקאות 
 .85.927שבפסקה ) ב(יחולו עליו הוראות נסמן , בהגיע העובד לגיל פרישת זקנה )ב(
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 שמירת רציפות זכויות לגמלה עם קרנות) המשך (- 85.93
 

85.930 
 יסוד גה פנסיתירים לעובד שעבר מפנסיה מקיפה למוסד בו נהואמענק ש

 שנות שירות במוסדות בהם היה מבוטח עשר שנים ולא פחות משלושעבר עובד לאחר יותר מ )א(
 זכאים שאיריו למענק מאת המוסדות בהם היה -בפנסיה מקיפה למוסד בו נהוגה פנסית יסוד ונפטר 

ה שבפסק) א(הנפטר מבוטח בפנסיה מקיפה בסכום השווה לגמלה המגיעה להם לפי האמור בנסמן 
 ;96 כפול 85.924

 85.924בפסקה ) א(סכום המענק ליתומים לא יעלה בשום מקרה על סכום הגמלה ליתומים לפי נסמן 
 ;כשהיא מהוונת לפי גילם במועד הפטירה

תום שנתיים  הנותרים משולמים לה ב50%- מסכום המענק עם פטירת העובד ו50%אלמנה מקבלת  )ב(
 ;אם לא נישאה בינתיים, מפטירת העובד

 ;המוסד בו נהוגה פנסית היסוד משלם לשאירים את הכספים שהצטברו לזכות הנפטר בקרן )ג(
 .המרכז לביטחון סוציאלי ואוצר המדינה יוציאו לוחות היוון מתאימים )ד(
 

85.931 
 יסוד גמלת נכות לעובד שעבר מפנסיה מקיפה למוסד בו נהוגה פנסית

 שנות שירות במוסדות בהם היה מבוטח עשר שנים ולא פחות משלושבר עובד לאחר יותר מע )א(
יקבל מענק מאת המוסדות בהם , בפנסיה מקיפה למוסד בו נהוגה פנסית יסוד ופרש ממנו עקב נכותו

היה מבוטח בפנסיה מקיפה בסכום השווה לגמלת הזקנה החודשית המגיעה לו מכל אחד מן 
 ;36כפול  , 85.920 עד 85.915 ותאהמוסדות לפי פסק

יקבל ,  פרישההפך העובד לנכה תוך שלוש שנות עבודתו הראשונות מאז בוטח לפני הגיעו לגיל  )ב(
 ; פרישהמענק בשיעור גמלת הזקנה האמורה כפול במספר החודשים שעד גיל 

אי לקבל גמלת זקנה מהמוסד בו נהוגה פנסית יסוד כאמור  היה זכפרישה יבהגיע העובד לגיל  )ג(
 .85.920  עד85.915ות אבפסק

 )12/סז(
 

85.932 
 הביטוח הלאומיניכוי קצבת 

ידי כל מוסד יחסית לחלקו בגמלה  -יבוצע על, במוסד הנהוג ביטוח לאומיכל ניכוי עקב קבלת קצבת 
 .הכוללת של הזכאי

 
85.933 

 שמירת זכויות
י לרכוש זכויות לגמלאות בשירות המדינה בעד תקופת היותו מבוטח בקר ן  עובד המבוטח בקרן זכא

 .חוק הגמלאותבהתאם להוראות 
 

85.934  
  הטבות פרישהתחלות במקרה של הוצאת כספים או קבל אי

 .כספים מקרן או קיבל הטבות פרישה מאוצר המדינההוראות פרק משנה זה לא יחולו על עובד אשר הוציא 
 

85.935 
 תחולה

ואולם בהסכ מ ה  , )31.5.1973(ג "תשלהט באייר " היא מיום כ85.934 עד 85.910ות אתחולת הוראות פסק
' ניתן להחילן מיום ו, יה הנוגעת בדברהדדית בין הממשלה לבין המרכז לביטחון סוציאלי ולבין קרן הפנס

 ).1.4.1971(א "תשלהבניסן 
 

85.936 
יחולו עליו תנאי פרק  , הפנסיה עובד עובר שלגביו נחתם הסכם אישי עם מוסדות להבטחת רציפות זכויות

פי -ובלבד שטרם משתלמת לו הקצבה על) 1.4.1971(א "תשלהבניסן ' משנה זה גם אם הועבר לפני ו
 .שיההסכם האי
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85.937 
שנים לפחות וההפסקה עשר ל עובד עובר אשר תקופת שירותו במדינה ותקופת שירותו בגוף מגיעות )א(

 זכאי לבקש שמירת זכויות לגמלת, להפך לא עלתה על שנתיים בין השירות במדינה לשירות בגוף או
 ; פרישהבגיל , הגמלה תשולם לו בכפוף לאמור בפרק משנה זה; זקנה

ונפטר , לעיל) א(היה עובד מבוטח רק במוסדות מקיפים וזכויותיו לגמלת זקנה נשמרו כאמור בנסמן  )ב(
ושאיריו יקבלו גמלה של , תיראה הפטירה כאילו אירעה אחרי פרישתו לקצבה, לפני גיל הזקנה
 .שאירי פנסיונר

 )12/סז(
 

85.938 
הן ). 1.4.1971(א "תשלהבניסן '  יחולו על עובד אשר עבר ממוסד למוסד אחרי יום ו85.937הוראות פסקה 

אם שירת במדינה חמש שנים , ל"יחולו גם על עובד אשר עבר משירות המדינה לגוף לפני התאריך הנ
יום עזיבתו את שירות המדינה ולא קיבל כל הטבה כספית בגין עזיבתו את עבר לגוף תוך שנתיים מ, לפחות

 ).1.11.1979(ם "תשהא בחשוון "השירות והיה מבוטח במוסד ביום י
כן יחולו ההוראות על עובד אשר עבר מגוף לשירות המדינה לאחר תקופת חברות של חמש שנים לפחות 

ולאחר הפסקה שלא עלתה על שנתיים והוא ) השנים ימי עבודה בכל שנה מחמש 100מהם לפחות (בקרנות 
 ).1.11.1979(ם "תשהא בחשוון "שירת בשירות המדינה ביום י

 
85.939 

 ועדה פריטטית
תפסוק  , באופן כללי או בעקבות תביעה אישית, בכל חילוקי דעות שייתגלעו בקשר להוראות פרק משנה זה
פסיקתה של הוועדה תהייה , כז לביטחון סוציאליועדה פריטטית המורכבת מנציגי הממשלה ונציגי המר

 .סופית
 

 )85.95וכן סעיף ( עם הרשויות המקומיות - שמירת רציפות זכויות - 85.94
 

85.940 
 הגדרות

 :בסעיפים אלה
- ;המדינה או הרשות  "בעלות"

- ;הבעלות שאצלה מועסק עובד עובר ערב פרישתו לגמלה  "בעלות אחרונה"
 "בעלות מעבירה"  ;בר העובד העוברהבעלות ממנה עו

- ;הבעלות אליה עובר העובד העובר  "בעלות מקבלת"
, 1970-ל"תש ה,]נוסח משולב[) גמלאות(חוק שירות המדינה כמשמעותה ב

הכל , יותברשויות המקומ או לפי נוהלי תשלום גמלאות) "החוק" -להלן (
 ;לפי העניין

-  "גמלה"

ברשויות  כמשמעותה בחוק או כמשמעותה בנוהלי תשלום גמלאות
 ;בשירות המקומיות וההסכמים שנילוו אליה לגבי שירות

-  "משכורת קובעת"

- ;עובד בשירות המדינה או ברשות  "עובד"
העובר   או עובד, בשירות המדינה לעבודה ברשות, עובד עובר מעבודה

מעבודה ברשות  או עובד העובר, ה ברשות לעבוד בשירות המדינהמעבוד
 ;אחת לעבודה ברשות אחרת

-  "עובד עובר"

- ;להלן וכן מוות ופיטורים מסיבות רפואיות כאמור, יציאה או הוצאה לקצבה   "פרישה לגמלה"
- ;רשות מקומית  "רשות"

- . גמלהרכיולצ תקופת עבודה רצופה של עובד בבעלויות שונות המוכרת  "תקופת עבודה"
 
 

85.941 
 חישוב תקופות שירות

, תקופות עבודתו של עובד עובר בבעלויות שונות יובאו בחשבון לצורך קביעת זכות לגמלה או לקצבה
בתנאי שלא חלה הפסקה של שלוש שנים או יותר בין תום תקופות העבודה אצל הבעלות המעבירה לבין 

תקופת חופשה ללא משכורת לא תובא בחשבון לעניין תקופת , בלתיום תחילת העבודה בבעלות המק
 .ההפסקה האמורה
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85.942 
 הגבלות

 :לא תוכר רציפות של תקופות עבודה בבעלויות שונות של עובד עובר במקרים הבאים
 ;שולמו לעובד עובר פיצויי פיטורים או גמלה בגין הפסקת עבודה בבעלות )א(
 ;מנו זכות לגמלאות או לפיצוייםפוטר העובד בנסיבות השוללות מ )ב(
לא תשולם לעובד גמלה בגין בריאות לקויה , חלה הפסקה של יותר משנתיים ולא יותר משלוש שנים )ג(

אלא אם עבד העובד בבעלות האחרונה תקופה השווה למשך , ולא תשולם לשאיריו קצבת שאירים
 .ההפסקה שמעל השנתיים

 
85.943 

 ביטול הגבלות אחרות
בהיותו מעל הגיל בו קיימת (נתקבל לבעלות בה קיימת הגבלת זכויות לגמלה עקב גיל עובד עובר ש )א(

לא תחול עליו ההגבלה אם גיל הכניסה לראשונה בבעלות היה נמוך מן הגיל בו חלה , )ההגבלה
 ;ההגבלה

תבוטל , עובד עובר שעם כניסתו לעבודה בבעלות הוגבלה זכאותו לגמלה מטעמי גיל או בריאות )ב(
וטלה עליו בתום התקופה הנדרשת לביטול ההגבלה בהתאם להוראות הקיימות בבעלות ההגבלה שה
 ;לצורך קביעת התקופה יובאו בחשבון כל תקופות עבודתו של עובד בבעלויות, בה הוגבל

תצורף תקופת , לא קיבל עובד עובר פיצויי פיטורים מבעלות מעבירה למרות שהיה זכאי להם )ג(
או ,  אחרת שממנה לא פוטר בנסיבות השוללות ממנו זכות לגמלהעבודתו בבעלות זו ובכל בעלות

 .85.941במקרה כזה לא תחול ההתנייה האמורה בפסקה  .לפיצויים
 

85.944 
 תשלום גמלה

ידי הבעלות האחרונה בעד תקופת עבודתו וכל בעלות מעבירה תהיה -הגמלה תשולם לעובד עובר על
 .זכויות הקשורות בהאחראית בנפרד ל

 
85.945 

 יציאה או הוצאה לקצבה
 תשלם לו הבעלות 82.531 או 82.521, )ב(-ו) א(82.511פרש עובד עובר לקצבה לפי הוראות פסקה  )א(

על בסיס , ה בבעלויות מעבירותהאחרונה קצבה בעד תקופת עבודתו בה ובעד תקופות עבוד
 ;בכפוף לחלקיות המשרות בהן עבד בכל בעלות, המשכורת הקובעת בעת הפרישה לגמלה

ובלבד שהמשכורת הקובעת לצורכי תשלום הקצבה לעובד העובר לגבי עבודתו בבעלות המעבירה  )ב(
ץ ערב לא תעלה על המשכורת הקובעת בדרגה הגבוהה ביותר בסולם הדירוג בו היה העובד משוב

 ;עזיבתו את הבעלות המעבירה
היתה המשכורת הקובעת של העובד בבעלות האחרונה נמוכה מהמשכורת הקובעת בבעלות  )ג(

תשולם לעובד קצבה בעד עבודתו בבעלות המעבירה בהתאם למשכורת הקובעת בבעלות , המעבירה
 ;זו

 חלקה של את, כל בעלות מעבירה תשלם לבעלות האחרונה המשלמת את הקצבה לעובד העובר )ד(
  ;הקצבה לה זכאי העובד העובר עקב עבודתו בבעלות המעבירה

 מהמשכורת הקובעת הגבוהה ביותר לפי ה 70%בכל מקרה לא יעלה שיעור אחוזי הקצבה על 
,   מהמשכורת הקובעת70%עלה שיעור אחוזי הקצבה על ; ידי הבעלויות-משתלמת הקצבה על

יחסית לתקופת העבודה של ,  המשלמת קצבהידי כל בעלות-יופחת השיעור העודף מהקצבה על
 ;העובד העובר בכל בעלות

לא תובא , 85.143פי פסקה -ידה על-הגדילה הבעלות האחרונה את שיעור הקצבה המשתלמת על )ה(
 .תוספת זו בחשבון לצורך השתתפות הבעלות המעבירה

 
85.946 

 .85.311תשולם לו קצבה לפי הוראות פסקה ) ג(82.511פרש עובד לפי פסקה 
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85.947 
 פיטורים מסיבות רפואיות

 25% שנים כשהוא בעל נכות של חמשעובד עובר שפוטר מסיבות רפואיות לאחר תקופת עבודה של  )א(
 שנים כשהוא בעל נכות רעששל , לאחר תקופת עבודה ומעלה וכן עובד שפוטר מסיבות רפואיות

תשלם לו הבעלות האחרונה גמלה לפי חוק או לפי נהלי תשלום גמלאות ברשויו ת  , 25%- נמוכה מ
 ;הכל לפי העניין, המקומיות

תשלם הבעלות האחרונה את המענק על בסיס כל , 85.23פי הוראות סעיף -על, זכאי עובד למענק )ב(
הבעלויות המעבירות ישלמו לבעלות האחרונה את החלק היחסי המגיע בגין תקופות העבודה ואילו 

ישלמו , עבד עובד אצל הבעלות המעבירה במשרה חלקית. תקופות העבודה בהן עבד העובד העובר
להלן בהתחשב ) ד(הבעלויות המעבירות לבעלות האחרונה את חלקם במענק בהתאם לאמור בנסמן 

 ;בחלקיות המשרה בתקופות שונות
תשלם כל אחת מהבעלויות המעבירות של אותו עובד עובר , )ג(85.123משתלמת קצבה לפי פסקה  )ג(

לבעלות האחרונה סכום השווה לחלק של הקצבה ששילמה הבעלות האחרונה לעובד העובר אשר 
ות כיחס שבין תקופת עבודתו של העובד העובר באותה בעל, יחסו לסך בל הקצבה ששולמה

 ;לבין תקופת עבודתו של העובד העובר, מעבירה
עבד עובד עובר תקופה כל שהיא אצל הבעלות המעבירה במשרה חלקית יהיה התשלום שהבעלות   )ד(

המעבירה חייבת לשלם לבעלות האחרונה סכום שווה לחלק מן הגמלה ששילמה הבעלות האחרונה 
 העובד העובר בבעלות המעבירה כיחס שבין תקופת עבודתו של, שיחסן לסך כל הגמלה ששולמה

כשהיא מוקטנת לפי ממוצע משוקלל של תקופות עבודתו של העובד העובר בבעלות המעבירה 
לבין סך כל תקופות עבודתו אצל כל הבעלויות כשה ן  , בהתחשב בחלקיות משרתו בתקופות השונות

 .מוקטנות לפי ממוצע משוקלל של תקופות עבודתו בבעלויות השונות
 

85.948 
 פיטורים עם זכויות לגמלה

' בהתאם לחלק א ,40-42לגיל  שנים והגיע עשרעובד עובר שפוטר מבעלות אחרונה לאחר שעבד אצלה 
תשולם לו גמלה , 1970-ל"התש, ]נוסח משולב) [גמלאות(בתוספת השניה של חוק שירות המדינה 

 .מהבעלות האחרונה בלבד בעד תקופת עבודתו אצלה
יחולו לגביו רק עם ,  בדבר תשלום גמלה בעד עבודתו של עובד בבעלויות מעבירות85.945הוראות פסקה 

 .60הגיעו לגיל 
 )12/סז(
 

85.949 
 קצבה לשאירי עובד עובר

ידי -תשולם לשאיריו קצבה על, בודה של שלוש שנים ומעלהעובד עובר שנפטר לאחר תקופת ע )א(
הכל לפי , הבעלות האחרונה בהתאם לחוק או בהתאם לנוהלי תשלום גמלאות ברשויות המקומיות

 ;העניין
תשלם כל אחת מהבעלויות המעבירות , לעיל) א(שילמה הבעלות האחרונה קצבה כאמור בנסמן  )ב(

 ;)ד(או ) ג (85.947ע בפסקה פי החישוב שנקב-לבעלות האחרונה סכום על
עובד עובר שנפטר לאחר תקופת עבודה של שלוש שנים ומעלה בבעלות האחרונה ושאיריו זכאים  )ג(

תחול חובת התשלום של כל , לקצבה מהבעלות האחרונה ללא רצף עבודה בבעלויות האחרות
 .הקצבה לשאירים על הבעלות האחרונה בלבד

 
  עם הרשויות המקומיות-שמירת רציפות זכויות ) המשך (- 85.95

 
85.950 

 כתב העברה
 יום מיום תום תקופת שלושיםהבעלות המעבירה חייבת לתת לעובד העובר אישור בטופס תוך  )א(

 ;הבעלות המעבירה תשלח עותק של הטופס לבעלות המקבלת שהיא המדינה. עבודתו אצלה
 יום לאחר תחילת שירותו בבעלות שלושיםר תוך הבעלות המקבלת חייבת לתת לעובד אישו )ב(

. המקבלת כשהחל לשאת זכויות לגמלה לפי החוק או נוהלי חשלום גמלאות ברשויות המקומיות
הבעלות המקבלת תשלח עותק אחד של האישור לבעלות המעבירה ושלושה עותקים לבעלות 

 .המעבירה שהיא המדינה
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85.951 
 ח ל ו ת

 ד "תשלהבניסן '  חלים על עובד עובר מיום ט85.951 - 85.941ות אקהתנאים המפורטים בפס )א(
בהסכמה הדדית בין הממשלה והמרכז ניתן להחיל תנאים אלה גם על עובד עובר ; ואילך) 1.4.1974(

 ;)1.4.1971(א "תשלהבניסן ' מיום ו
עוברים שהוחל עליהם הסכם כללי קודם לשמירת זכויות בין  תנאים אלה יחולו גם על עובדים  )ב(

 ;המדינה לבין רשות מקומית למעט עובד עובר או שאיריו אשר משתלמת להם גמלה
,  שלגביו נחתם הסכם אישי עם בעלויות, עובד עובר, לעיל) ב(-ו) א(על אף האמור בנסמנים  )ג(

א "תשלהבניסן ' גם אם עבר לפני ו, רייחולו עליו תנאי ההסכם העיק, להבטחת רציפות זכויות גמלה
(ם "תשהו בניסן "לאחר ט, פי ההסכם האישי-ובלבד שהוחל בתשלום הגמלה על) 1.4.1971(

1.4.1980(; 
חל הסכם זה גם על עובד עובר שעבר מבעלות אחת לבעלות , לעיל) ב(-ו )א(על אף האמור בנסמנים  )ד(

 :ו התנאים הבאיםוהתקיימו ב) 1.4.1971(א "תשלהבניסן ' אחרת לפני ו
 ; שנים לפחות בבעלות המעבירהחמשעבד  .1
 .וך שנתיים מיום עזיבתו את הבעלות המעבירהתעבר לבעלות המקבלת  .2

 
85.952 

 ועדה פריטטית
תפסוק , בכל חילוקי דעות בקשר לפירוש הוראות סעיפים אלה באופן כללי או בעקבות תביעות אישיות

 . ונציגי המרכז לשלטון מקומי ופסיקתה תהיה סופית ומחייבת המורכבת מנציגי הממשלהתועדה פריטטי
 

85.953 
 הקפאת זכויות לגמלה

וההפסקה בין העבודה ,  שנים לפחותעשרעובד עובר אשר תקופת עבודתו בבעלויות מגיעה ל )א(
בבעלות מעבירה לבין העבודה בבעלות מקבלת לא עלתה על שנתיים ועזב בעלות מקבלת לפני גיל 

 הקצבה .זכאי לבקש מהבעלות המקבלת אותה עזב את זכויותיו לקצבת זקנה, ת זקנההמזכה בקצב
 ;תשולם בגיל פרישה אם ממועד זה הפסיק להשתכר ופרש מכל עבודה

ונפטר לפני הגיעו לגיל המזכה אותו בקבלת ) א(פי נסמן -עובד שזכויותיו לקצבת זקנה נשמרו על )ב(
ושאיריו יקבלו , ה כאילו אירעה לאחר פרישתו לקצבהיראו את הפטיר, )א(קצבת זקנה כאמור בנסמן 

 ;גמלה השווה לגמלה של שאיריו של זכאי לקצבה שנפטר
והוא אינו מסוגל ) א(עובד עובר שטרם הגיע לגיל המזכה אותו בקבלת קצבת זקנה כאמור בנסמן  )ג(

 ;יקבל את קצבתו מהמועד בו הפך לנכה, )"נכה "-להלן(להשתכר כדי מחייתו 
 ;85.945פי האמור בפסקה -י פסקה זו ישולמו עלהגמלאות לפ )ד(
ובסיס , לפי המקרה, חוק ל37 או 28ישולמו לפי סעיף , לעיל) ב(הגמלאות לשאירים כאמור בנסמן  )ה(

 .85.945הגמלה יהיה שיעור הקצבה שנקבע בפסקה 
 )12/סז(
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 )85.97וכן סעיף ( שירות התעסוקה והמוסד לביטוח לאומי - שמירת רציפות זכויות - 85.96
 

85.960 
 הגדרות

 :בסעיפים אלה 
- ;חוק הגמלאותעותה בכמשמ  "גמלה"

- ;המוסד לביטוח לאומי או שירות התעסוקההמדינה או   "מוסד"
 לשירות התעסוקה שירות או משירות התעסוקהינה לעובד שעבר משירות המד

מהמוסד  או מוסד לביטוח לאומיל או עובד שעבר משירות המדינה; המדינה
 ;המדינה  לשירותלביטוח לאומי

-  "עובד עובר"

- ;עוברעבר עובד   ממנוהמוסד  "מוסד מעביר"
- ;עוברעבר עובד   אליוהמוסד  "מוסד מקבל"

שהוכרה כשירות  לרבות עבודה, חוק הגמלאותשירות במוסד המזכה בגמלה לפי 
 ;חוק הגמלאותין ילענ

-  "שירות"

- .תקופת עבודה המזכה בגמלה  "תקופת אכשרה"
חוק   תהיה להם המשמעות הנודעת להם ב-שאר המונחים המפורטים בסעיפים אלה שלא הוגדרו 

 .ין הנדון או בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם משמעות כאמוריאלא אם יש בענ, הגמלאות
 

85.961 
 רציפות זכויות

ושל עובד ,  או להיפךלשכת התעסוקהשעבר ל, תקופות שירות מצטברות של עובד בשירות המדינה )א(
יובאו בחשבון לצורך חישוב זכויות ,  או להיפךמוסד לביטוח לאומיבשירות המדינה שעבר ל

 ;לגמלה
עובד עובר שנתקבל במוסד בו קיימת הגבלת זכויות גמלה עקב גיל בהיותו מעל לגיל בו קיימ ת   )ב(

 המעביר היה נמוך מן הגיל  מוסדאם גיל הכניסה לראשונה ל, לא תחול עליו ההגבלה, ההגבלה
 ;האמור

עובד עובר שעם כניסתו לשירות במוסד המעביר הוגבל מטעמי גיל או מטעמי בריאות בדבר זכאותו   )ג(
בהתאם תבוטל ההגבלה בתום התקופה הנדרשת , גמלת נכות או גמלת שאירים, לגמלה זקנה

לצורך קביעת תקופה זו יובאו בחשבון כל תקופות השירות  .  בו הוגבלבמוסדלהוראות הקיימות 
 . המעביר ובמוסד המקבלבמוסד

 )14/סט(
 

85.962 
 תקופת אכשרה

בשני המוסדות או ,  תשולם לעובד אשר השלים תקופת אכשרה באחד המוסדות85.963גמלה לפי פסקה 
 .חוק הגמלאותבהתאם ל, עם פרישתו, והגיע לגיל המזכה בקצבה, בשלושתם המזכה בקצבה בגוף המקבל

 
85.963 

 תשלום גמלה
לפי המשכורת הקובעת במוסד  , ידי המוסד המקבל בעד תקופת השירות המצטבר-גמלה תשולם לעובד על

ותר בשירות המקבל ובלבד שהמשכורת הקובעת לא תעלה על המשכורת המרבית הקובעת הגבוהה בי
 ובכפוף לחלקיות חוק הגמלאות בהתאם ל-בעד תקופת השירות בכל מוסד : לפי החישוב הבא, המדינה
 מהמשכורת  20%-לפיה לא תפחת הקצבה מ, תחוק הגמלאול) א(20ובלבד שהוראת סעיף , המשרה

 . לא תחול-הקובעת בכל אחד מהמוסדות 
 

85.964 
 שיעור מרבי

 מהמשכורת הקובעת הגבוהה ביותר בשירות 70%בשום מקרה לא יעלה שיעור אחוזי הקצבה על  )א(
 ;המדינה

קובע ת   מהמשכורת ה70%לעיל על ) א(לולא הוראות נסמן, עלה שיעור הקצבה שהזכאי היה מקבל )ב(
ישלם המוסד המקבל פיצויי פיטורים בעד , עקב שירות בשני מוסדות או בשלושה במשרה מלאה

 .חוק הגמלאותהשנים העודפות בהתאם לתנאים שנקבעו ב
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85.965 
 פיצויים

 מהמשכורת הקובעת עקב 70%על  , 85.964ת פסקה לולא הוראו, עלה שיעור הקצבה שהזכאי היה מקבל
ישלם המוסד המקבל פיצויי פיטורים בעד השנים  , שירות בשני מוסדות או בשלושה במשרה מלאה

 .חוק הגמלאותהעודפות בהתאם לתנאים שנקבעו ב
 

85.966 
 הגדלת תקופת שירות

ב  100 עד 100הוגדלה תקופת שירותו של עובד עקב עבודה במוסד מוכר או בהתאם להוראות סעיפים 
תחולק התקופה המוגדלת יחסית לשנות העבודה בכל מוסד ותצורף לשנות השירות בכל , חוק הגמלאותל

 .ד לצורך חישוב השתתפות המוסדות בתשלום הגמלהמוס
 

85.967 
 חישוב גמלה במקרה של ירידה במשכורת

היתה המשכורת הקובעת של הזכאי בעת פרישתו מהמוסד המקבל נמוכה מן המשכורת הקובעת של הזכאי  
ורתו תשולם לזכאי גמלה בעד תקופת שירותו במוסד המעביר בהתאם למשכ, במוסד המעביר ערב עזיבתו
 .הקובעת שם ערב עזיבתו

 
85.968 

 השתתפות המוסד המעביר בתשלום גמלה לעובד
בכפ ו ף  , המוסד המעביר יעביר למוסד המקבל את חלקו בתשלום הגמלה המגיעה לזכאי עקב השירות בו

או לפי משכורתו הקובעת ערב  , לפי משכורתו הקובעת של הזכאי בעת פרישתו, לאמור בסעיפים אלה
  .85.967אם נתקיימו הנסיבות האמורות בפסקה ,  המעבירעזיבתו את

 
85.969 

 בזמן שירותו תקופת אכשרה והשתתפות המוסד המעביר בגמלה לשאירי עובד שנפטר
זכ אים שאיריו  לקצבה בתנאי שתקופת שירותו  ה מצטבר של הע ובד בשלוש ת   ,  נפטר עובד בז מן שירות ו )א(

אחו זי ההש תתפות בקצבה יחולקו יחסית . חוק הגמלאותמהתקופה המזכה בקצבה לפי המוסדות לא פ חתה 
  ; 85.963לתקופות השירו ת בכל מוסד בהתאם להורא ות פ סקה 

ל א   ,  חוק הגמלאותה את  שאיריו  ב קצבה לפי נפטר עובד לאח ר ש השלים תקו פת שירות  במוסד המקבל המזכ )ב(
ישתתף המוסד המעביר בתשלום הקצבה מבקשים השאירים להמיר את הקצבה במענק ובפיצויים 

 והמוסד  חוק הגמ לאותהכל בה תאם ל, המחושבים לתקופה שעד חמש שנים  או  בפיצויי פיטורים מלאים
יתה חלה   עליו החובה  יא ם ה, ישתתף ה מוסד המעביר בתשלום המענ ק והפיצויים, המקבל הסכים לכך

או  בפיצויים ושיעור  השת ת פותו יהיה בהת אם להו ראות   , להשתתף בתשלום הקצבה אות ה המירו  במענק
 ) . ב(85.973פסקה 

 
 שירות התעסוקה והמוסד לביטוח לאומי-שמירת רציפות זכויות) המשך (- 85.97

 
85.971 

 השתתפות מוסדות בקצבה לשאיריו של זכאי לקצבת פרישה
ישתתפו המוסדות בקצבה כך שכל מוסד ישלם  , זכאי לקצבת פרישה שנפטר ומשולמת קצבה לשאיריו

 .השירות בכל מוסדאחוזים מהקצבה בהתאם לתקופת 
 

85.972 
 תשלום גמלת שאירים
חלה על המוסד המעביר חובה להשתתף  . יקבל את הגמלה מן המוסד המקבל, שאיר הזכאי לגמלה

 .יעביר המוסד המעביר את חלקו בגמלה למוסד המקבל, בתשלום הגמלה
 

85.973 
 פיצויי פיטורים ומענק

עקב מצב בריאות לקוי או  מכל סיבה , וטר עקב נכותלא השלים עובד תקופת אכשר ה המזכה בקצבה ופ )א(
, או נפטר עובד לפני שהשלים תקופת אכשרה המזכה את שאיריו בקצבה, ידי המוסדות-אחרת המוסכמת על

,   ישלם המוסד ה מקבל פיצויי פיטורים לעובד או  לשאיריו  לפי משכורתו  הקובעת אצלו ביום ה פסקת עבודתו 
 ;85.961הכל בה תאם להורא ות פ סקה ;  ים לווכן מענק אם ה ו א או ש איריו  זכ א

כשיחס סכום , )א(המוסד המעביר יעביר למוסד המקבל את חלקו בפיצויים או במענק כאמור בנסמן  )ב(
יהיה שו וה ל יחס שבין שנות  העבודה בכל   , הפיצויים או ה מענק המועברים לכל סכום  הפ יצויים או המענ ק

 . ך כל ש נות  העבודה המצטברות אצלםלס, אחד מן המוסדות

85.965 - 85.973
  גמלאות- 85פרק 
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85.974 

 חופשת מחלה
 .עובד עובר זכאי לחופשת מחלה בשכר בהתאם לנהלים במוסד המקבל )א(

תישמר לו זכותו לחופשת מחלה זו גם בתקופת , עמדה לזכותו חופשת מחלה צבורה במוסד המעביר
המוסד . במוסד המקבלשירותו במוסד המקבל לאחר שינצל את כל ימי המחלה העומדים לזכותו 

המעביר ימסור למוסד המקבל דיווח בדבר יתרת ימי חופשת המחלה העומדים לזכות העובד בעת 
 ;סיום עבודתו אצלו

המוסד המקבל ידווח למוסד המעביר על ניצול יתרת ימי חופשת המחלה שעמדו לזכות העובד  )ב(
ולמו על ידיו לעובד בגין והמוסד המעביר יעביר למוסד המקבל את הסכומים שש, במוסד המעביר

 ;ימים אלה
עם פרישתו של העובד ישלם המוסד המקבל פיצוי בעד ימי חופשת מחלה שלא נוצלו והמוסד   )ג(

ובלבד שהעובד היה זכאי בעת פרישתו לפיצוי , המעביר יחזיר למוסד המקבל את חלקו בתשלומים
 .סחה להלןחישוב חלקו של המוסד המעביר בפיצוי נעשה בהתאם לנו. לפי ההוראות

 חישוב חלקו של המוסד המעביר בפיצוי בעד ימי חופשת מחלה שלא נוצלו
 

   +יתרת ימי מחלה במוסד המקבל (
 X                  100 )יתרת ימי מחלה במוסד המעביר

  
אחוזי  .3 = 100 -   --------------------------------------------------------

 הניצול
 ה ימי חופשת "ס+ ת מחלה להם זכאי העובד המקבל  ימי חופשה"ס 

 ;מחלה להם זכאי העובד במוסד המעביר                  
  

 
     יתרת ימי חופשת מחלה במוסד 

     יתרת ימי חופשת+ המקבל    
 מחלה במוסד המעביר       

 ----------------------------- 
+ פיצוי גובה ה .4 = המכסה בהתאם לאחוזי הניצול

 בימים 
 

                    30      
 

  יתרת ימי חופשת מחלה+ גובה הפיצוי בימים                
  במוסד המעביר                                  

         --------------------------------------------- = 
 מחלה במוסד  יתרת ימי חופשת+ רת ימי מחלה במוסד המקבל ית   

 המעביר                                       
 

חלקו של  .5
המוסד 
 המעביר
בגובה 
הפיצוי 
 בימים

 
 

85.975 
 תקופת שירות קודמת

עבד בשירות גוף אחר שיש בינו לבין המוסד המעביר  , שלפני כניסתו לשירות במוסד המעביר, עובד עובר
כאילו  , ין הסכם זהייראו לענ, ואותו הסכם הוחל עליו, )"גוף האחרה" - להלן(הסכם בדבר רציפות זכויות 

ובלבד שבמועד הפרישה חל  , תקופת העבודה במוסד המעביר כוללת גם את תקופת העבודה בגוף האחר
 .הסכם הרציפות והמוסד המעביר יקבל מהגוף האחר השתתפות על סמך אותו הסכם רציפות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85.974 - 85.975
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85.976 
 חלות

 : לא יחולו על העובדים הבאים85.97-  ו85.96יפים  הוראות סע )א(
.   לגבי תקופת העבודה בעדה שולמו הפיצויים-עובד שקיבל פיצויים מאת המוסד המעביר .1

והסכים מוסד זה לקבלם בחזרה בתנאים שנקבעו על , ידי המוסד המעביר-שולמו פיצויים על
 ;לגבי התקופה בעדה הוחזרו, יראו את העובד כמי שקיבל פיצוייםלא , ידיו

 ;דיינים וקאדים, שופטים, עובד ששכרו האחרון במוסד המעביר חושב לפי שכר סגני שרים .2
 ;עובד שפוטר מהמוסד המעביר בנסיבות השוללות ממנו זכות לפיצויים או לגמלה .3
חלה הפסקה , דתו במוסד המעבירשבין תחילת עבודתו במוסד המקבל לבין הפסקת עבו, עובד .4

 ;של יותר משלוש שנים
שבין תחילת עבודתו אצל המוסד המקבל לבין הפסקת ,  לא יחולו על עובד85.975הוראות פסקה  )ב(

 .חלה הפסקה של יותר משלושה חודשים, עבודתו אצל המוסד המעביר
 

85.977 
במידה ואין בפרק משנה זה    רציפות זכויות נשארים בתוקפםהוראות הסכמים קודמים בין הצדדים בדבר

 .שינוי או תיקון לאמור בהם
 

85.978 
 .הוראות אלו חלות גם על עובד שעבר ממוסד למוסד והוחל עליו הסכם הרציפות ועדיין לא פרש לגמלה

 
  נוהל הגשת בקשות לשמירת זכויות- 85.98

 
85.981 

לגמלאות שצבר בשירות  והמעונין לשמור על זכויותיו,  אחרמעסיק משירות המדינה להעוברעובד 
א בחשבון את תקופ ת   אחר והוא סבור כי יש להבימעסיקוכן עובד העובר לשירות המדינה מ, המדינה

 בנציבות שירות  מנהל אגף בכיר פרישה וגמלאות יפנה בכתב אל , עבודתו הקודמת לצורכי גמלאות
 .המדינה באמצעות הנהלת משרדו אגב ציון כל הפרטים הנוגעים לעניין
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 9 חלק
 
 
 
 
 

  עבודה ושונותסדרי
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 9 חלק
 

  ושונות עבודהסדרי
 

 .בחלק זה מובאות ההוראות בעניין נוכחות בעבודה וסדרי רישום הקשורים בנוכחות בעבודה
הערכת , חות של עובד יחיד וכן מסמכים אישיים של עובדים"כמו כן מובאות בחלק זה הוראות בעניין דו

 .עובדים בתקופת הניסיון שלהם והערכה שנתית של העובדים
 
 

  סדרי עבודה- 91פרק 
  טרם הוקצה- 92ק פר

 חות על עובד יחיד'' טפסים ודו- 93פרק 
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  סדרי עבודה- 91 פרק
,   זה מובאות הוראות בעניין נוכחות בעבודהבפרק

חות על נוכחות בעבודה  "דו, סדרי רישום נוכחות
 .ושימוש בטפסים

  נוכחות בעבודה- 91.1
 

 91.13/  היעדרות מן העבודה 91.12/  חלות 91.11
 יחידת  91.14/ ופעה לעבודה במועד סידורים לה

 הסדר דיווח 91.16/  רישום נוכחות 91.15/ רישום 
 רישום היעדר ממקום  91.17/ נוכחות רופאים 

חות חודשיים על נוכחות  '' דו91.18/ העבודה 
 נקיטת צעדים למניעת הפרעה  91.19/ בעבודה 

  ודיווח לנציבות השירות המדינהעבודהב
 

  חלות- 91.11
 

91.111 
 .הוראות פרק משנה זה חלות על כל סוגי העובדים בשירות

 
  היעדרות מן העבודה- 91.12

 
91.121 

בעניין היעדרויות מהעבודה  על ההוראות; בפרק משנה זה מובאות ההוראות בעניין סדרי נוכחות בעבודה
 .44ראה פרק , לרבות איחורים לעבודה, והטיפול בהיעדרויות ללא רשות

 
  סידורים להופעה לעבודה במועד- 91.13

 
91.131 

על האחראי לדאוג לסידורים  מתאימים שיבטיחו את הופעת  העובדים לעבודה במועדה ושמירה נאותה  על    )א(
 ; במיוחד עליו להקפיד על שמירת ההורא ות  המובאות להלן, כללי נוכחותם ב משך שעות העבודה

לה עם ועד  העובדים במגמה להשפיע על העובדים כי יקפידו על שמי ר ת   האחראי ומנהל  היחידה ישתפו פעו )ב(
 ; כ פי שהם נקבעים מזמן לזמן , זמני העבודה

חובת הנהגת  סידורים  ופיקוח חלה גם  על אי חורים בהופעה  במקום העבודה הקבוע ועל הי עדרויות ממנ ו    )ג(
 .הנובעים ממילוי תפקידיהם של העובדים

 
91.132 

יבצע את רישום נוכחות  עובד זה; ד מעובדי יחידתו להיות אחראי לרישוםמנהל היחידה יטיל על אח
 או על עובד משאבי אנושרצוי להטיל תפקיד זה על עובד המטפל ב. העובדים המועסקים במסגרת היחידה

 .המשתתף בהנהלת היחידה
 

91.133 
ב אחד או בשני מקומו ת  יישו במקום, המרוחקים זה מזה, או ביותר משניים, שוכנת יחידה בשני בניינים

 . יקבע מנהל היחידה אחראי לרישום לכל אחד מן הבניינים בהם שוכנת היחידה-יישוב או יותר 
 

91.134 
; לכל משמרת של העובדים יקבע מנהל היחידה אחראי לרישום, ביחידות בהן מתנהלת העבודה במשמרות

מנהלי יחידות אלו ידאגו . חראי לרישוםימלא עובד זה את תפקידי הא, מורכבת משמרת מעובד אחד בלבד
 .ידי ביקורים אישיים או בטלפון-לעריכת ביקורות פתע אצל המשמרות על

 
91.135 

כן יציין בהודעתו  ; תפקידו ביחידה יודיע לאחראי את שמו ואת, קבע מנהל יחידה אחראי לרישום ביחידתו
 .ואת כתובת הבניין בו היא שוכנת) 91.142ראה פסקה (את המספר הסידורי של יחידת הרישום 

91.111 - 91.135
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91.136 
לרישום או בהרכב יחידת   מנהל היחידה יביא לידיעת האחראי כל שינוי שיחול באיוש תפקיד האחראי

 .91.141הרישום כמי שהיא מוגדרת בפסקה 
 

91.137 
ידי -על, לידיעת העובדים יובא הדבר, 91.136- ו91.135ת ואקיבל האחראי הודעה בהתאם להוראות פסק

 ).04.211ראה פסקה (פרסום בלוח התפקידים והסמכויות 
 

  יחידת רישום- 91.14
 

91.141 
רישום בפני עצמה וסימן   מהווים יחידת- 91.133 - ו91.132ות א כמפורט בפסק-יחידה או חלק ממנה 

 .וכתובתו של הבניין בו שוכנת יחידת הרישום, ההיכר שלה הוא מספר סידורי במסגרת המשרד
 

91.142 
 .האחראי את המספר הסידורי של יחידת הרישום יקבע מנהל היחידה בהתייעצות עם

 
91.143 

יחידה נושאת תפקיד או סמכות  יחידת רישום אינה מהווה יחידה בפני עצמה לצורכי התקן ואין לראות בה
 .כל משרד ייעזר בהגדרת יחידת רישום רק ליעילות רישום הנוכחות; עצמאית

 
  רישום נוכחות- 91.15

 
91.150 

 פסקה מבוטלת
 

91.151 
הרו שם יהיו   שליד השעו ן , האחראי לרישום ידאג  ל כך. יםכלל מופעל שעון רו שם לריש ום נוכחות  העו בדכ )א(

בהתאם ל אישור  נציבות , או אמצ עי אחר לרישו ם נוכחות  העובדים, אחד לכל עובד, כרטיסים מתאימים
חייב להחתים את כרטיסו בשעון  הרושם בכניסתו  למקום ,  כל עובד. " )שעו ן  רושם  "-להלן  (שירות המדינה   

 . העבודה ובצאתו ממנו
  , פי חוזה מיוחד של עובדים בכירים - בשירות ל רבות  עובדים המועסקים על העובדיםכלו  חלה  על   זהוראה

 ;במשרות אמו ן  וכדו מה,  בשכר כולל
  , כמו כ ן ב מקרים חריגים. או הכרטיס לעו בדים בעלי מוגבלות/ לבצע התאמות של   שעון ה רושם  ו על המשרד )ב(

   ת וך מציאת דרך  נאותה לדי וו ח ,יס הנוכחותהאחראי  לפטור עובד בעל מוגבלות מחו בת החתמת כרט רשאי
  ;על רישום  נוכחו ת העובד

 של איחורים או יציאה מ וקדמתיוב ברישום  נוכחות  ו ח )ג(
 ; כל העובדים יחתמו בשעון הנ ו כחות בכניסתם לעבודה וביציאתם ממנה .1
 ; כנ דרש,  יראו  אותם   כאילו הגיעו לע בודה במועד07:40עובדים אשר חתמו בשעון הנ וכ חות עד שעה  .2
 יחויבו בזמ ן האיחור  החל   07:40עובדים אשר ח תמו בשעון  הנו כחות בכניסתם  לעבודה אחרי ה שעה  .3

 . 07:30משעה 
עובדים שיסיימו עבודתם לפני המועד הקבוע לסיום העבודה יחויבו בכל הזמן שבין מועד יציאתם   )ד(

   ;לבין מועד סיום העבודה הרגיל
 )26/סג(

רשאי  ,  החל מתחילת יום העבודה מחוץ למקום עבודתו הקבוע,עובד שכל עבודתו או מרביתה מבוצעות )ה(
עו בד המשוחרר   ;  לשחר רו מחובת החת מת כרטיס בשעון הר ושם, באישו ר   האחראי, מנהל היחידה  שלו

העובד ינה ל יומן  עבוד ה   ; א ישור  האחראי י ינתן מידי פעם  לשנה אחת  בלבד ; מחובה זו ייקר א עובד חוץ
ביום האחרון ש ל כל שבוע ימסור עובד חו ץ   ; וירשום בו  פרטים על עבודתו) 2408מדף (שבועי לעובד חוץ 

 . את יומן העבוד ה לאחראי לריש ום
 )9/עא(

 
91.152 

 פסקה מבוטלת
 

91.153 
 פסקה מבוטלת

 )10/שע(

91.136 - 91.153
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91.154 

   91.151ור בפסקה כאמ כל עובד זכאי לתשלום בעד עבודה בשעות נוספות רק אם החתים את כרטיסו )א(
 ;במשך כל החודש, בכניסתו לעבודה וביציאתו ממנה

 .האמור לעיל אינו חל על עובד אשר ביום עבודתו נמצא מחוץ למקום עבודתו הקבוע באותו יום )ב(
 

91.155 - 91.158 
 פסקאות מבוטלות

 
  הסדר דיווח נוכחות רופאים- 91.16

 
91.161 

באחד   , ידווחו ע ל נוכחות בעבודה באופן אישי  באמצעים טכנולוגיים, ם המועסקים בשירות המדינההרופאי )א(
 : לפי בחירת הרופא, מ" מהחלופות הר

ידי הקשת מספר טלפון  -או חיוג  סלולרי על/בטלפון חכם ו) אפלי קציה( יישום -חלופה ראשונה   .1
האפליקציה א ו   . מיקום המדווחהמאפשרים שניהם די ווח  על שעת הדיו וח ו, למערכת דיווח  קולי

נספח ובהתאם לאמור  ב,  אלא   ר ק בעת הדיווח, לא יאפשרו  איכ ון קבוע,   החיוג למערכת  הדיווח הקולי
 ; טכניקת דיווח -)  25.8.2011(א "ה  באב התשע" מיום כלהסכם הקיבוצי

 . דיווח באמצעות שעון  נוכחות   המופעל לגבי יתר העובדים במקום העבודה-ה  חלופה שניי .2
 :על הרופא לדו ו ח אישית על נוכ חותו בעבודה באמצעים טכנולוגיים בזמן אמיתי במועדים הבאים )ב(

 בראשית יו ם   -בכל כניסה ובכל יציאה ממקום העבודה בו הוא מועסק או בהעסקתו במטה המחוז  .1
 ; במהלכו ובסופו, העבודה

בעת יציאה בתפקיד מבית החולים ובחזרה  מהתפקיד לבית החולים או ביציאתו ובחזרת ו  מהמטה  .2
 ;ומהמחוז

בעת תחילת עבודה מחוץ לבית החולים ובסיום העבודה מחוץ ליחידה או  בתחילה וסיום במטה  .3
 .ובמחוז

 ) )25.8.2011 (א" באב הת ש עה"כמיום  קיבוציהסכם (
 )18/עב(

 
  רישום היעדר ממקום העבודה- 91.17

 
91.171 

לרגל תפקיד או מכל סיבה אחר ת   שיבטיחו כי עובד היוצא ממקום עבודתוהאחראי לרישום יקבע סידורים 
 . בצאתו ובשובו, יחתים בשעון הרושם כרטיס מתאים

 
91.172 

אחר הפסקת הצהריים ועל עזיבת  האחראי לרישו ם יקבע סידורים נאותים לביקורת על הופעת העובדים בזמן
 . םהעבודה בשעה הקבועה להפסקת הצהריים ואח ר הצהריי

 
91.173 

מיד אחר קבל ת  , יודיע על כך ,הוזמן עובד למסור עדות בבית המשפט בעניינים הנוגעים בתפקידו הרשמי
 ).26.27 ראה סעיף -ל במקרה כזה "ין תשלום דמי אשיבענ(לממונה הישיר עליו , ההזמנה

 
91.174 

 ;  צריך לקבל אישו ר מאת הממונה  עליו , הקבועודתועובד היוצא לשם מילוי תפקידו מחוץ למקום עב )א(
א ו  טופס אחר הע ונה על  צורכי   , )2420מדף (האחראי רשאי   להנהיג במקום   טופס אישור  י ציאה בתפקיד  )ב(

כלול את  על הפרטים הנדרשים בטופס המשרד והמרכ ז  את ריש ום יציאותיו בתפקיד של העובד ובל בד שי
פרטי המקום  בו בוצע התפקיד ואמצעי , זמני  יציאה בתפקיד, לרבות   מטרת היציאה  בתפקיד, הקיים

התחבורה בו נע שה שימוש לצו רך מילוי התפקיד ולקבוע את כללי הדיווח להעברת הטופס ליחידת משאבי 
 ;אנוש  של היחידה

ל עובדים המוסמכים לקבוע בעצמם את סדרי "טופס הנהאחראי רשאי לפטור מהחובה להצטייד ב )ג(
 . עבודתם

 
91.175 

ולצמצם ככל האפשר את תקופ ת   הממונים על העובדים חייבים להקפיד על מתן אישורים ליציאה בתפקיד
 .היעדרם של העובדים שעליהם הם ממונים

91.154 - 91.175
  סדרי עבודה- 91פרק 
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 חות חודשיים על נוכחות בעבודה'' דו- 91.18
 

91.181 
שמות העובדים של יחידת   יכין האחראי לרישום דין וחשבון ערוך לפי,  בו5-עד ל, בראשית כל חודש

 .הרישום שלו ביחס לחודש הקודם
 

91.182 
, מנוחה שבועיים ובימי פגרה שבהן מתנהלת העבודה במשמרות אף בימי, האחראי לרישום של היחידות

בועיים ואת ימי הפגרה שבהם עבד ה   כימי עבודה את ימי המנוחה השהנוכחות של העובדיציין בטופס 
 )10/שע( .המשמרת שעליה הוא עורך את הדין וחשבון

91.183 
בשביתה או בה פרעה אחרת   השתתף עובד   שבהם , לרש ום  שעות  או ימיםבטופס הרישום של  העובד יש   )א(

 ;)כג ון אסיפת  מחאה בשעות העבודה(בעבודה כתוצאה מסכסוך עבודה 
 בתאריך ה מתאים לאותו   עובדה זותצוין , במקרה ששבת עובד במשך יום שלם: אופן הרישום י היה כדלקמן )ב(

ול     בסוף החודש יירשם סך הכ ,יצוין  מספר השעות,  במקרה של  שביתה או הפר עה למשך מספר שעות, יום
 .של הזמן בו  נטל  העובד חלק בשביתה

 
91.184 - 91.185 

 )10/שע(פסקאות מבוטלות 
 

  נקיטת צעדים למניעת הפרעה בעבודה ודיווח לנציבות השירות המדינה- 91.19
 

91.191 
ידי ועד   -ידי קבוצת עובדים או על-ידי עובד או על-נגרמה הפרעה  בעבודה התקינה של משרד או  של יחידה על

ימסור על כך מנהל היחידה שביחידתו נג רמה ההפרעה לאחראי של  המשרד בדרך ה קצרה והמהירה  ביותר   , דיםעוב
 .ח מפורט  בכתב על האירוע"ולאחר מכן ימסור ד ו

 
91.192 

ידו וח על כך מנהל היחידה  , כנדרש נקראה אסיפה או פגישה של  עובדים בשעות העבודה ללא מתן רשות מר אש 
 .במשרדהנוגע בדבר לא חראי 

 
91.193 

כך מיד מנהל היחידה לאחראי אש ר    על ימסור, הופסקה קבלת קהל או נפסק מתן שירות לקהל  בגלל סכסוך כלשהו
ינקוט בצעדים המתאימים במסגרת הסמכויות  ו האפשרויות  העומדות לרש ותו  ל הבטחת המשך קבלת קהל או ח ידוש  

 . מתן השירותים
 

91.194 
בדרך של חו זרים   , ם או פרסמה ק בוצת עובדים או פרסם ועד עוב דים הודעה בכתבפרסם עובד בשם קבוצת עובדי

יפעיל האחראי את ה גו רמים המתאימים הדר ושים למנ יעת , או מודעות  על  הפסקות עבודה או על הפרעות   בעבודה
 .התקלות שתיגר מנה למהלך הת קין של העבודה  במשרד

 
91.195 

נציג    "-להלן  (ידי נציב שירות המדינה -רות ה מדינה למי שנתמנה לכך עלדיווח לנציבות שיהאחראי ימסור מיידית 
 :בכתב שיכלול את הפרט ים הבאים, מכן יעביר דיוו ח מלא-ולא חר, ל כל  הפרעה או שיבו ש בעבודהע, ")הנציב

 ; הסיבה לקיום ההפרעה או השיבוש בעבודה )א(
 ;או פי ההפרעה ומועדם, סוג ההפרעה )ב(
 ;גים ומקצועותלפי  סו, מספר העובדים שהשתתפו )ג(
 ;מספר העובדים או סוג  העובדים שבגלל ההפרע ה של עובדים א חרים שובשה או  נפסקה עבודתם )ד(
 ;שיעור אבדן כס פי או שיעור אב דן הכנסה צפויה  )ה(
 .בהתאם לנסיבות, פרטים נוספים )ו(

 )4/סה(
 
 

91.196 
וכן יעביר כל חומר בכתב  , את הצעדים בהם יש לנקוט למניעת ההפרעה, נציג הנציבהאחראי יקבע בתיאום עם 
 .מו דעות וכיוצא בא לה, חו זרים, כ ר וזים :כגו ן, ידי ועד העובדים-ידי העובדים או על-הנוגע לסכסוך  שהופץ על

91.181 - 91.196
  סדרי עבודה- 91פרק 

___________________________________________________________________________

1.8.2012 https://www.prisha.co.il/



 

  טפסים- 1.2
 

 אחידות  91.22/  הרשות העליונה לטפסים 91.21
 טפסיםב

 
  הרשות העליונה לטפסים- 91.21

 
91.211 
קיימת בנציבות שירות , שירות המדינהמשאבי אנוש בפסי ולקבוע מדיניות אחידה בתחום טבמגמה 
 . רשות עליונה לטפסיםהמדינה 

 
91.212 

 :תפקידי הרשות הם
 ;פסי מדף בתחום ניהול משאבי אנושולבדוק את המבנה והפרטים של ט ∗
 ; קיימים בתחום ניהול משאבי אנושלעדכן טפסים ∗
 ;שים בתחום ניהול משאבי אנושדלעצב טפסים ח ∗
 .פסי מדף חדשים בתחום ניהול משאבי אנושולאשר ט ∗
 

  אחידות בטפסים- 91.22
 

91.221 
 וצוינו הטפסים המשמשיםבתחום ניהול משאבי אנוש ר נקבעו נהלים "בהוראות שונות של התקשי

ידי -הדפסתם של טפסים אלה נעשית על. דים ומתוכננים לכל שירות המדינההטפסים הם אחי. לביצועם
לכל טופס נקבע מספר וסדרת . משרדית-ן או באמצעות המערכת הממוכנת הבי,המדפיס הממשלתי

 ".מדף"הטפסים כולה צוינה בקידומת 
 

91.222 
ושאים אלה הינם טפסים בנ. מ נקבעים הוראות ונהלים בנושאי כספים ומשק"בהתאם להוראות התכ

 .החשב הכלליבאחריות 
 

91.223 
כפי שנקבע בחקיקה , משרדיים אחרים יהיו באחריות המשרד או היחידה המופקדים על כך-טפסים בין

 .הנוגעת בדבר
 

91.224 
ל "הסמנכ(האחראי . חראים על הטפסים היעודיים בארגוניהםהינם האסמך הת ו ויחידהממשלה ימשרד

 .במשרד מופקד על הנושא בארגונו) הבכיר למינהל ומשאבי אנוש
 )32/סד(
 

91.211 - 91.224
  סדרי עבודה- 91פרק 
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  טרם הוקצה- 92 פרק
 חות על עובד יחיד'' טפסים ודו- 93 פרק

 זה מובאות הוראות בעניין הטיפול המינהלי  בפרק
אישי ומתן כרטיס , ניהול תיק אישי, בעובד יחיד

 .הודעות על שינויים אישיים של עובד

  מסמכים אישיים- 93.1
 

 כרטיס 93.13/  תיק אישי 93.12/  חלות 93.11
/   כרטיס אישי לרישום היעדרויות 93.14/ אישי 
  העברת תיק אישי וכרטיסים אישיים93.15

 
  חלות- 93.11

 
93.111 

 ;בשירותהוראות פרק משנה זה חלות על כל סוגי העובדים  )א(
בכפוף לשינויים ,  יחולו בשירותי הביטחון93.2הוראות פרק משנה זה והוראות פרק משנה  )ב(

 .המחויבים משיקולי ביטחון
 )    5/עא(

 
  תיק אישי- 93.12

 
93.121 

האישי יתויקו המסמכים  בתיק. לכל עובד ינוהל תיק אישי במשרד הראשי וביחידה בה הוא מועסק
לכל . תנאי שירותו וההתכתבות הקשורה בהם, האישיים של העובד והמסמכים הנוגעים למעמדו האישי

 ).93.125ראה פסקה (עובד זכות עיון בתיק האישי 
 )33/נה(
 

93.122 
האישי מותר לעובד בהתאם  העיון בתיק; המידע האצור בתיק האישי של עובד הינו פנימי וסודי )א(

 ;93.125לפסקה 
לעובדי נציבות שירות המדינה   מותר,ר בנציבות שירות המדינההעיון בתיקו האישי של עובד השמו )ב(

במשרד  העיון בתיקו האישי של עובד השמור. נציב שירות המדינה ידי-בלבד או מי שהוסמך לכך על
 משאבי אנושלעובדי , לעובדי הביקורת ,לממונה על העובד, מותר לעובדי נציבות שירות המדינה

 כל זאת. ידי האחראי-או מי שהוסמך לכך על,  מועסק העובדבמשרד בו ולעובדי יחידת המשכורת
, זה וכל מידע הנוגע לעובד אסור להם למסור מידע. במסגרת עבודתם ולצורך מילוי תפקידם בלבד

למעט תובעים ופרקליטים מטעם המדינה אשר נדרשים למידע זה  , לאחרים שלא פורטו בפסקה זו
 ; במסגרת הליכים משפטיים

לרבות , שנסתיימו בזיכוי ם להאשמות בעבירות פליליות או בעבירות משמעתיותמסמכים הנוגעי )ג(
במעטפה אשר תיסגר ותיחתם בחותמת נציבות שירות המדינה  ירוכזו, ביטול כתב אישום או קובלנה

המעטפה האמורה תישמר בתיקו האישי של   .המשרד על גבי מקום סגירת המעטפה או חותמת
 ;העובד

המדינה מותר רק באישור   האישי של עובד השמור בתיקיון נציבות שירותהעיון במעטפה שבתיקו )ד(
 ;)משמעת(ממונה בכיר נציב שירות המדינה או 

רק באישור מיוחד של  העיון במעטפה שבתיקו האישי של העובד השמור בתיקיון המשרד מותר )ה(
 ;האחראי במשרד או ביחידת הסמך

 ;93.125פסקה  בד בהתאם להוראותהעיון במעטפה שבתיקו האישי של העובד מותר לעו )ו(
 ;המשפטי של המשרד בקשה לעיון של מי שאיננו מבין המנויים לעיל תובא בפני היועץ )ז(
 .העובר על הוראות פסקה זו עובר עבירה פלילית ומשמעתית )ח(

 ) 16/סט(

93.111 - 93.122
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93.123 

 ידאג הממונה -המדינה  ציווה בית משפט על הבאת תיק אישי של עובד השמור בנציבות שירות )א(
ידי מי שהוסמך -בעצמו או על, התיק הנדרש האחראי על הנושא בנציבות שירות המדינה להגשת

 ;אום עם האחראי לרשומות בנציבות שירות המדינהתוך תי ;ויוודא החזרתו, לכך על ידיו
ביחידה שבה הו א   ציווה בית משפט על הבאת תיק אישי של עובד המתנהל במשרד הראשי או )ב(

ויוודא , ידי מי שהוסמך לכך על ידיו-על בעצמו או,  ידאג האחראי להגשת התיק הנדרש-מועסק 
 .החזרתו

 )30/שס(
 

93.124 
, עובד תלונו ת או הערות של יליות בכתבה בתיקו האישי של לא יתייק, ידו-כך עלהאחראי או מי שהוסמך ל )א(

תגוב ת העובד תתויק .  הערות אלולא ו  תלונותלהגיב בכתב לללא ידיעת העובד אגב מתן אפשרות לעובד 
 ;התלונ ות או  הה ערות תירשם  החובה לעיין בתגו בת העובד ועל , בצמוד לתלונות  או להערות 

תויקו בו תלונ ות או הער ות ש ליליות ללא     כי , ונודע לו 93.125האישי כאמור בפסקה עיין העובד בתיקו  )ב(
העובד יחול    על תגובת.צרף תגובה בכתביאפשר לו האחרא י ל, לה גיבבזמנו  אפשרות  ולא נית נה לו, ידיעתו

 ;לעיל)  א(האמור בסיפא לנסמן 
אשר ה וכ נסו בטעות או בחוסר תום לב   , ונו ת או הערות  של יליותהאחראי מוסמך במקרים חריגים להסיר תל )ג(

ת וך  מתן הודעה  , וזאת   לאחר קבלת חוות דעת של הי ו עץ המשפטי של המשרד, לתיקו האישי ש ל העובד
 . בדבר משיכת המסמכים לנציבות שירות  המדינ ה והכנסת תיעוד  ברור  להוצאת  המסמכים בתיק גופו

 )21/שע(
 

93.125 
המעונין  לעיין בתיקו האישי  יגיש    עובד. זכו ת עיון  בתיק הא ישי)  ל רב ות עובד  שפרש  מהעבודה(לכל עובד  )א(

בקשה בכתב חתומה  , )" יהאחרא "- להלן(לכך במשרד שבו הוא מועסק  או למי שהאחראי הסמיך, לאחראי
 ; אין העו בד חייב לציין את הטעם לבקשתו.  ידועל

לעיין בו ולק בל צילומי מסמכים מהתיק , זכותו  של העוב ד לדעת מה ה מידע הקיים לגביו בתיק האישי )ב(
האחראי ישקול  האם מתקיים .  האחראי  ידון  בבקשה במגמה לאפשר ל עובד לממש את זכויו תיו אלה . האישי

 ;לגבי המ סמכים בתיק האישי,   להלן)ו (בנסמן ה מנויים אחד או יות ר מ
.  את החלטתו בבקשה,  יום מיום  קבלת הבקשה14-אך לא יא וחר מ, האחראי יודיע לעובד ללא שיהוי )ג(

ובלבד שהאחר אי יודיע על כך לעובד בכתב וינמק את  ,  יום  נוספים14-התקופה האמור ה תוארך  לפי הצורך ב
 ;הצורך בהארכת  התקופה

  )ד(
 ;תיק האישי יתאפשר תוך  שבעה ימים מיום הודעת האחר איהעיון ב .1
העיון ייעשה ב שעות  . או בנ וכחו ת עובד מטעמו,  עיון בתיק ייעשה במשרדו של   האחראי ובנוכח ותו .2

 ;אלא אם  כן י קבע האחראי אחרת, העבודה הרגילו ת
שתפר ט את  , תישלח לעובד הודעה בכתב, כולה א ו  מקצתה, החליט האחראי לדחות את  הבקשה .3

 . נימוקי ההחלטה ותעמיד את העו בד על זכויותיו  לעניין ערר
 ;המעיין בתיק האישי ישמור על שלמותו )ה(
 :זכות העיון  בתיק לא תחול על  מסמכים או על חלקי מסמכים שהתקיים בהם אחד מאלה )ו(

 ; ביחסי החוץ שלה או   בביטחון הציבור,  בביטחון המדינה העיון בהם עלול  לפגוע .1
 ; פי דין-בתפקוד התקין של הר שו ת הציבורית למילוי תפקידה עלהעיון בהם עלול  לפגוע  .2
 ;קיים בהם מידע על מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב .3
,   לרבות  חוות  דעת , הם מכילים חומר על די ונים  פנימיים או על ה ני הול הפנימי של  הרש ות  הציבורית .4

מות של  התייעצויות   וכן ת רש ו, שניתנו  לצורך קבלת ה חלטה, עצה או  המלצה, טיוטה, תחקיר פנימי
 ;פנימיות בין עובדי הרשות  הציבורית וי ועציהם לבין עצמם

 )12/סט(
יי ם עלול  לפגוע  בהליכי שגילו, לרבות   גילוי  שיטות  ונ והלי  חקירה, הם מכילים מידע על אכיפת הח וק .5

,  או  מידע המאפשר לגל ות א ת  קיומו א ו  זהות ו של  מקור  מידע חסוי,  אכיפה ויישום  תקין של החוק
 ;הנוגע לאכיפת  החוק

,  מצב בריאותו, צנעת אישיותו, מעמדו האישי, הם מכילים נתונים על אישיותו של אדם אחר .6
לפי , לויים מהווה פגיעה בפרטיותשגי, דעותיו ואמונתו, הכשרתו המקצועית, מצבו הכלכלי

 ;פי חוק-אלא אם כן הגילוי הותר על, 1981-א"התשמ, חוק הגנת הפרטיות
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7.  
 ;לפגוע בערכו הם מכילים מידע סודי מקצועי בעל ערך כלכלי שגילויו עלול )א
 לעניינים המסחריים או המקצועיים הקשורים לעסקיהם של הם מכילים מידע הנוגע )ב

 .מסחרי או כלכלי, שגילויו עלול לפגוע באינטרס מקצועי, אנשים או גופים
הם מכילים מידע כלכלי או עסקי או אחר שהגיע לידי הרשות הציבורית שלא מכוח חובה  .8

 ;ך קבלת המידעאו שגילויו עלול לפגוע בהמש, גילויו היה תנאי למסירתו-שאי, חוקית
 אם לדעתו עלול  ,האחראי רשאי שלא למסור לעובד מידע המתייחס למצבו הרפואי או הנפשי .9

במקרה . המידע לגרום נזק חמור לבריאותו הגופנית או הנפשית של העובד או לסכן את חייו
  ;כזה ימסור האחראי את המידע לרופא או לפסיכולוג מטעמו של העובד

 ))1ג(, )ג(13  'ס, 1981-א "התש מ, חוק הגנת הפרטיות(
,  כולל בהלכה פסוקה, האחראי רשאי שלא למסור לעובד מידע בניגוד לחסיון הקבוע בדין .10

  ;אלא אם כן החסיון נועד לטובתו של אותו עובד
 ))1ג(, )ג(13  'ס, 1981-א "התש מ, חוק הגנת הפרטיות(

ערר על החלטת ,  יום30תוך , רשאי העובד להגיש, כולה או מקצתה, נדחתה בקשה לעיון תיק האישי )ז(
 ;)" הנציב "- להלן(האחראי לנציב שירות המדינה או למי שהנציב הסמיך לעניין זה 

  )ח(
 ; לקבל לידיו את כל המסמכים המבוקשיםנציב שירות המדינה רשאי ,בדונו בערר .1

 ;העורר יגיש את טענותיו בכתב ונציג המשרד יגיש את טענותיו בכתב אף הוא
כולם או בחלקם ובתנאים ,  רשאי להורות על גילוי המסמכים המבוקשיםנציב שירות המדינה .2

 )ו(בנסמן ים איננו בניגוד לאמור אם לדעתו העיון בתיק האישי או במסמכים המבוקש, שיקבע
 ;לעיל

 נציב שירות המדינ ה .  יום מיום הגשת הערר30 תינתן תוך נציב שירות המדינההחלטתו של  .3
 .ירשום את הטעמים להחלטתו

  )ט(
, שלם, ומצא כי המידע עליו המתויק בו אינו נכון, עובד שעיין בתיקו האישי כאמור בפסקה זו .1

 ;או למוחקו, חראי בבקשה לתקן את המידערשאי לפנות לא, ברור או מעודכן
, האחראי. טענותיו או המסמכים הנחוצים להוכחת/העובד ימסור לאחראי את העובדות ו .2

 ;או למוחקה, יפעל לתיקונה, נפלה טעות ומצא שאכן, לאחר שבדק את החומר שנמסר לו
יפע ל  , להתגונןולא ניתנה לו אפשרות , מצא העובד כי המידע כולל תלונות או הערות שליליות .3

 ).ב(93.124כאמור בפסקה 
 )19/נט(

 
93.126 

 .62.13 ראה סעיף -על החזקת תיקים אישיים 
 

  כרטיס אישי- 93.13
 

93.131 
בכרטיס האישי יירשמו פרט י ו   .בד יתנהל כרטיס אישי במשרד הראשי וביחידה בה הוא מועסקלכל עו

 .האישיים של העובד ופרטים על שירותו
 

93.132 
 .62.13 ראה סעיף -על החזקת כרטיס אישי 

 
  כרטיס אישי לרישום היעדרויות- 93.14

 
93.141 

בטופס כרטיס איש י  , מועסק תירשם ביחידה בה הוא, מאיזו סיבה שהיא, ודהכל היעדרות של עובד מעב
 ).2466מדף (לרישום היעדרויות 

 
93.142 

,   ) 2450מדף (הודעה על היעדרות /שניתנו בטופס בקשה לחופשה, הודעות על היעדרות עובד שלא מחמת מחלה
 . 1955-ו "ת שטה,  חוק  הארכיוניםתישמרנה במעטפת הכרטיס האישי עד בוא זמן   השמדתן בהתאם להורא ות 
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93.143 
הודעות בהתאם  .העובד מחמת מחלה יירשמו בטור רישום היעדרות בכרטיס האישי שלפרטי היעדרות 

נעדר . יישמרו במעטפת הכרטיס, 33.225ואישורים רפואיים לפי הוראות פסקה , 33.222להוראות פסקה 
יצוין הדבר בטור היעדרות מיוחדת בתשלום ותצוין חלקיו ת  , 33.213בהתאם לפסקה , עובד מחמת מחלה

 .התשלום שהוענק לעובד
 

  העברת תיק אישי וכרטיסים אישיים- 93.15
 

93.151 
את כרטיס ו  , תיקו האישי יעביר מנהל משאבי אנוש של משרדו הקודם את, הועבר עובד ממשרד למשרד

יחד עם טופס הודעה על הפסקת העבודה , שרד שאליו הועבר העובדהאישי וכן את כרטיס היעדרויותיו למ
 ).82.92ראה סעיף ) (2810מדף (
 )66/נב(
 

93.152 
את הכרטיס האיש י  , האישי יקתעביר יחידתו הקודמת את הת, הועבר עובד מיחידה ליחידה באותו משרד

 .וכן את כרטיס היעדרויותיו ליחידה אליה הועבר העובד
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  הודעות שינוי- 93.2
 

 הודעת עובד על שינויים 93.22/  חלות 93.21
ח מנהל היחידה על שינויים '' דו93.23/ אישיים 
 אישיים

 
  חלות- 93.21

 
93.211 

 . חלות על כל סוגי העובדים בשירות93.22הוראות סעיף 
 

  הודעת עובד על שינויים אישיים- 93.22
 

93.221 
או של בני משפחתו כמפורט  שלו, על כל שינוי אישי, עובד חייב להודיע למנהל היחידה בה הוא מועסק

 .להלן
 

93.222 
ה תימסר בטופס הצהרה ההודע .על העובד למסור את ההודעה תוך שלושים יום מהיום בו אירע השינוי

 .בצירוף תעודות ומסמכים המאשרים את השינוי, )2711מדף (אישית על שינוי 
 

93.223 
 ,93.222לפי הוראות פסקאות , מנהל היחידה ישלים את הנתונים בטופס הצהרה אישית על שינוי

 .עותק אחד מן הטופס שמסר העובד יתויק בתיקו האישי ביחידה. 93.231-ו
 

93.224 
 :אלה השינויים האישיים אשר עובד חייב להודיע עליהם

 ילד , פטירת בן זוג, הולדת ילד, גירושים, נישואים: היינו, שינוי במצבו המשפחתי )א(
 ;או בן משפחה אחר

 ;התחלת עבודה של בן זוגו או ילדו )ב(
 ;הפסקת עבודה של בן זוגו או של ילדו )ג(
 ;לרבות קורסים והשתלמויות, רכישת השכלה נוספת )ד(
 ;שינוי שם )ה(
 ;שינוי כתובת )ו(
 ;הצטרפות לקופת חולים או יציאה ממנה )ז(
 ;הצטרפות לאיגוד מקצועי או יציאה ממנו )ח(
 ;קתוביטוח רפואי או הפס )ט(
 ;שינוי באזרחות )י(
שבעקבותיו נוצרה קרבת משפחה בין העובד לעובד ) העברה מיחידה ליחידה, כגון נישואים(שינוי  )יא(

 ;אחר באותה יחידה
 ;)93.226ראה פסקה (תיקון תאריך לידה  )יב(
 ;)42.346ראה פסקה (הופעה ברשימת מועמדים לבחירות לכנסת  )יג(
 ).42.358ראה פסקה (הופעה ברשימת מועמדים לבחירות לרשות מקומית  )יד(

 .93.23בנוגע לדיווח על שינויים לנציבות שירות המדינה ראה סעיף 
 

93.225 
, וכן עובדת שנישאה לאיש,  אישהאשר נשא, ומעלה) 4(שסיווגה הביטחוני מרמת סודי , עובד במשרה

יצרפו לו שתי תמונות של בן זוג ם  , את הטופס לצורכי סיווג ביטחון, ימלאו בכתב יד ברור ובדייקנות
 .וימסרו אותו למנהל היחידה המעסיקה אותם
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93.226 
בית תוקן בתעודת הזהות לפי צו של , או תאריך לידתו של אחד מבני משפחתו, שתאריך לידתו, עובד

חייב להודיע על כך למנהל משאבי אנוש תוך שלושים יום מתארי ך  , המשפט או בכל דרך חוקית אחרת
ולהמציא תצלום מתעודת , הכול לפי התאריך המוקדם יותר, התיקון או לפני מועד פרישתו מן השירות

 .הזהות המתוקנת או מצו בית המשפט
טרם הגיע לגיל , בד לעבודתו אף כתוצאה מן השינוילא יוחזר העו, הודיע עובד על השינוי לאחר פרישתו

 .הפרישה
 )66/נב(
 

 ח מנהל היחידה על שינויים אישיים'' דו- 93.23
 

93.231 
. כאשר אין טופס מדף, מנהל יחידה יודיע על כל שינוי אישי של עובד בטפסי מדף או בכל דרך אחרת

 . יום מיום השינוי45והיא תשלח תוך , 93.224ההודעה תתייחס לכל שינוי מהמנויים בפסקה 
 

93.232 
למחלקת הכספים של  ,  יישלחו למנהל משאבי אנוש93.231עותקי המסמכים האמורים בפסקה  )א(

 ;למעט המקרים המפורטים בטור השמאלי של הטבלה שלהלן, המשרד ולנציבות שירות המדינה
ה המפרטת את המקרים שיש לשלוח עותק לנציבות שירות המדינה והמקרים שאין לשלוח  להלן טבל )ב(

 )93.233 - ו93.224ראה גם פסקאות (עותק לנציבות שירות המדינה 
 

 יש לשלוח עותק לנציבות שירות המדינה  אין לשלוח עותק לנציבות שירות המדינה
 הולדת, גירושים, נישואים:  מצב משפחתי של עובדשינוי .1 ; שם כתוצאה משינוי מצב משפחתישינוי

 ;ילד או בן משפחה אחר, פטירת בן זוג, ילד
1. 

לרבות קורסים ,  השכלה נוספתרכישת
 ;והשתלמויות

2. 

 .3 ; שםשינוי .2 ; עבודה של בן זוג או ילדהתחלת
 .4 ; אזרחותשינוי .3 ; עבודה של בן זוג או ילדהפסקת
 .5 .4 ; כתובתשינוי

  .5 ; לקופת חולים או יציאה ממנההצטרפות

6. 

) ליחידה העברה מיחידה אונישואים : כגון (שינוי
שבעקבותיו נוצרה קרבת משפחה בין העובד לבין 

 ;עובד אחר באותה יחידה
 ; לאיגוד מקצועי או יציאה ממנוהצטרפות 

 6. 
  .7 . רפואי או הפסקתוביטוח

  

 ביתידה של עובד לפי צו  או תיקון תאריך לשינוי
ראה פסקה (משפט או בכל דרך חוקית אחרת 

93.226(;  
  7. 
  

ראה ( ברשימת מועמדים לבחירות לכנסת הופעה
  ;)42.346 פסקה

  8. 
  

 ברשימת מועמדים לבחירות לרשות הופעה
  ).42.358ראה פסקה (מית מקו
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 אין להעביר /יש

  עותק לנציבות
 * שירות המדינה 

                                                            סוג השינוי

 .1  שם כתוצאה משינוי מצב משפחתישינוי +
ילד או בן , זוג-פטירת בן,  ילדהולדת, גירושים, איםנישו:  מצב משפחתי של עובדשינוי -

 משפחה אחר
2. 

 .3 לרבות קורסים והשתלמויות,  השכלה נוספתרכישת +
 .4  עבודה של בן זוג או ילדהתחלת -
 .5  עבודה של בן זוג או ילדהפסקת -

 .6  שםשינוי +
 .7  אזרחותשינוי +
שבעקבותיו נוצרה קרבת משפחה בין ) יחידהלנישואים או העברה מיחידה : כגון (שינוי +

 העובד לבין עובד אחר באותה יחידה
8. 

 .9  משפט או בכל דרך חוקית אחרתבית או תיקון תאריך לידה של עובד לפי צו שינוי +

 10  כתובתשינוי -
 .11  לקופת חולים או יציאה ממנההצטרפות -
 .12  לאיגוד מקצועי או יציאה ממנוהצטרפות -
 .13  רפואי או הפסקתוביטוח -

 .14  ברשימת מועמדים לבחירות לכנסתהופעה +
 .15  ברשימת מועמדים לבחירות לרשות מקומיתהופעה +

  להעביר עותק לנציבות שירות המדינהאין -;המדינה להעביר עותק לנציבות שירות יש* + 
 

93.233 
. אשר מנהל יחידה חייב להודיע עליהם , 93.232אלה השינויים האישיים הנוספים על המפורטים בפסקה 
 : על חלקם יש לדווח לנציבות שירות המדינה כמפורט להלן

 
 יש לדווח לנציבות שירות המדינה אין לדווח לנציבות שירות המדינה

 .1 ; בתואר המשרה של עובדשינוי
 ממקום למקום במסגרת היחידה בשינוי העברה

 ; שינוי בתואר המשרה או בדרגהללאאו 
2. 

אף במקרה ,  ללא משכורת או במשכורת חלקיתחופשה
המדינה ידי נציבות שירות - אושרה עלשהחופשה

 משנה פרקראה ) (בציון פרטים בדבר מטרת החופשה(
33.4(; 

1. 

3. 
ראה (במשכורת או ללא משכורת ,  לרגל היריוןחופשה 

 ;)33.31סעיף 
2. 

 מחלה במחצית משכורת או ללא משכורת חופשת
  33.213 פסקאותראה (
  ;)33.214-ו

 .4 ; במשרה ללא שינוי במשכורתשינוי
 .5 ; תוספת קבועה למשכורתהענקת

ראה (במשכורת או ללא משכורת ,  לרגל לידהחופשה
 ;)33.34-ו 33.33 סעיפים

3. 

 .6 ;)46ראה פרק  (השעיה
בהתאם לפסקה ( שבעדו אין משתלמת משכורת היעדר

44.131(; 
בציון המשרה והדרגה ( מדירוג לדירוג העברה .4

 ;)החדשה
7. 

 תאריך לידה של אחד מבני משפחתו של עובד יקוןת
 חוקית דרך זהות לפי צו בית משפט או בכל בתעודת
 ) .93.226ראה פסקה  (אחרת

11.235ראה פסקה ( עובד מיחידה ליחידה העברת .5
 ;ידי האחראי-עלבמקרה זה תימסר ההודעה ) 

8. 

 .9 ;)18.2ראה פרק משנה (ל  בפועמינוי
 .10 ;)18.29ראה סעיף ( מינוי בפועל סיום
 שיעור העסקתו של עובד במשרה קבועה שינוי
 ;)04.16ראה סעיף (בתקן 

11. 

 .12 ;)82.15ראה סעיף ( התפטרות ביטול

  

 .13 ).82.33ראה סעיף ( פיטורים ביטול
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 אין לדווח/יש

 לנציבות שירות
 *המדינה

 יסוג השינו

 .1  בתואר המשרה של העובדשינוי +
 בתואר המשרה או שינוי ממקום למקום במסגרת היחידה בשינוי או ללא העברה +

 בדרגה
2. 

ידי - אושרה עלשהחופשהאף במקרה , לקית ללא משכורת או במשכורת חחופשה -
 )בציון פרטים בדבר מטרת החופשה(נציבות שירות המדינה 

3. 

 .4  מחלה בחצי משכורת או ללא משכורתחופשת +
 .5 במשכורת או ללא משכורת,  לרגל היריוןחופשה -
 .6 במשכורת או ללא משכורת,  לרגל לידהחופשה -
 .7 ת שבעדו אין משתלמת משכורהיעדר -

 .8  במשרה ללא שינוי במשכורתשינוי +
 זהות לפי צו בית בתעודת תאריך לידה של אחד מבני משפחתו של עובד תיקון -

 משפט או בכל דרך חוקית אחרת
9. 

 .10  תוספת קבועה משכורתהענקת +
 .11 השעיה +
 .12  מדירוג לדירוגהעברה +
 .13  עובד מיחידה ליחידההעברת +
 .14 ועל בפמינוי +
 .15  מנוי בפועלסיום +
 .16  שיעור העסקתו של עובד במשרה קבועה בתקןשינוי +
 .17  התפטרותביטול +
 .18  פיטוריםביטול +

  עותק לנציבות שירות המדינה להעביר אין -;  להעביר עותק לנציבות שירות המדינהיש* + 
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  הערכה ומשוב עובדים- 93.3
 

 מטרות ההערכה 93.32/ ת  הגדרות וחלו93.31
/   מתכונת ההערכה והמשוב 93.33/ והמשוב 

  שמירת גיליונות ההערכה והמשוב93.34
 

  הגדרות וחלות- 93.31
 

93.311 
 

 מעריך ידי-על של עובד וביצועיו תהליך מובנה של גיבוש  חוות דעת על תפקודו הינה
 ; מעריך עקיףידי-ועל ישיר 

 "  עובדהערכת" -

אשר בו מציג המעריך  ) המוערך( מו בנה בין המעריך הישיר לבין העובד  דיאלוגהינה
 את  התייחסותו ומגיע   להביעמא פשר לו  ,  בפנ י המוערךל "הישיר את  ההערכות  הנ

 ;בעתידלסיכום מוסכם באשר לשיפור ת פקודו וביצועיו של המוערך 

 "  משובשיחת" -

היו   ; ת ר בענייני עבוד ה ביוהתכ וף הממונה על העובד המוער ך והבא עמו  בקשר עובד
 ;) )ג (93.331ראה פסקה  ( יהיה המעריך הגבוה מהם   בדרגה , מספר עובדים כאלה

 "  ישירמעריך" -

 ידתביח/  במשרדהאחראיאל א אם  קבע ,  הממונה י שירות  על המעריך הישיר עובד
 . ןיי הענלנסיבותבהתאם ,  אחר דברהסמך  

 " עקיףמעריך" -

 
93.312 
 ומשוב יתקיים בכל שירות המדינה תהליך של הערכה ומשוב עובדים באמצעות גיליון הערכה לשנה אחת
 .אחיד

 
93.313 

למעט עובדים במשרות , הוראות פרק משנה זה חלות על כל העובדים במשרדי הממשלה וביחידות הסמך
דיים עם נציבות שירות המדינה  או סיכומים ייחואמון ועובדים אשר לגביהם קיימים הסכמים קיבוציים 

 .בנושא הערכה ומשוב של עובדים
 )5/עא(
 

93.314 
בעניינו ראה  , פת ניסיוןלמעט עובד בתקו(גיליון הערכה ומשוב שנתי יהיה הגיליון היחיד בו יוערך העובד 

 )).ה(93.331פסקה 
 

93.315 
גיליון ההערכה והמשוב יהווה אחד מאמצעי העזר המרכזיים בעת קבלת החלטות בנושאים הקשורים 

הענקת כל הטבה , קידומו בדרגה, העברת עובד למשרה אחרת: בכלל זאת בעת, בניהול משאבי האנוש
. פיטורים או הוצאה לקצבה, נקיטת אמצעי משמעת, מתן המלצה, הבעת הוקרה,  דעתהניתנת לשיקול

 .ות ההערכה והמשוב/במקרים אלה יש לשקול את הצעדים המוצעים לאור התוכן של גיליון
 

  מטרות ההערכה והמשוב- 93.32
 

93.321 
 ;להעריך את רמת התפקוד והביצוע של העובד )א(
', ציפיות וכו, קשיים, העובד אשר בו ניתן לסכם הישגיםלאפשר יצירת דיאלוג מובנה עם  )ב(

 ;ולעצב את המשך התפקוד והביצוע
 ;אשר יאפשר לו לשפר את התפקוד והביצוע, להעניק משוב תכליתי לעובד )ג(
 ;לאפשר מתן פתרונות תומכים לעובד למען הצלחתו במילוי המשימות )ד(
 ;לחזק את תודעת ההישגיות בקרב העובדים והמנהלים )ה(
  ;בניהול ובפיתוח משאבי האנוש, מצעי מרכזי בתכנוןלהוות א )ו(
 .להוות מרכיב חשוב בקידום האיכות והמצוינות הארגונית )ז(
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93.322 
 נזק לשירות או לעובד המוערך  גרום הערכה בלתי נכונה עלולה לכן ש,הערכת העובד הינה פעולה אחראית

יפוא לשקול היטב את הערכתו ועליו לשאוף  א, מעריך הממלא גיליון הערכה חייב. ולעתים לשניהם גם יחד
ללא הגזמה לחיוב או לשלילה וכן להימנע מהשפעה שאינה עניינית מכל  , להערכה אובייקטיבית ומאוזנת

עלי ו  , כמו כן. עליו לשקול את תפקודו וביצועיו של העובד המוערך במהלך כל תקופת ההערכה. סוג שהוא
 של העובד בחלק מגורמי ההערכה לא תשפיע על הכנות להקפיד על כך שהערכה חיובית או שלילית
 . והאובייקטיביות של הערכתו ביתר הגורמים
אשר על כן נדרש המעריך הישיר להקפיד על ניהולה באופן  , שיחת משוב הינה כלי ניהולי חשוב ביותר

 .תכליתי ויעיל ולקיימה באווירה נאותה ועניינית
 

93.323 
ינה נופלת מאחריותו של המעריך הישיר ועליו להקפיד על כך שהמעריכים אחריותו של המעריך העקיף א

 .שקולה ומאוזנת, הכפופים לו יתנו הערכה אובייקטיבית
 

  מתכונת ההערכה והמשוב- 93.33
 

93.331 
ערכת הסברה והנחיות לממונים "הוראות למילוי גיליונות ההערכה וביצוע שיחות המשוב פורסמו בחוברת 

עדכונים  . והוראות הפעלה למשרדים וליחידות הסמך פורסמו בחוזר נציבות שירות המדינה" המעריכים
 . בשירות המדינהאגף לאיכות ומצוינותידי ה-להוראות אלה יפורסמו מעת לעת על

לכל  " גיליון הערכה ומשוב"ימלא בין החודשים ינואר עד מרץ בכל שנה  כל ממונה כמעריך ישיר  )א(
וכל ממונה עקיף ימלא בתקופה האמורה את חלקו בגיליון ההערכה , אחד מהעובדים אשר בניהולו

 ;כמעריך עקיף, והמשוב
יקיים רענון שנתי ויביא ; יחידת הסמך יכשיר את הממונים המעריכים לבצע הערכה ומשוב/המשרד )ב(

עת העובדים את דבר המתכונת החדשה להערכה ומשוב עובדים וכן יסביר את משמעות המהלך לידי
 .  וחשיבותו

 17-19רשאי למלא גיליון הערכה ומשוב ממונה מרמת תפקיד שמתח הדרגות של משרתו הינו  )ג(
ביחידת הסמך /סמכותו של האחראי במשרד(ר ומקביליהן " בדירוג המח38-40, בדירוג המינהלי

 ;)מה אחרת של מתח דרגות בהתאם לנסיבות הענייןלקבוע ר
בכל . יש למלא גיליון הערכה ומשוב על מוערך שהיה בניהולו של המעריך מעל שלושה חודשים )ד(

 ;במידה והדבר אפשרי, מקרה אחר ימלא את הגיליון ויקיים את שיחת המשוב הממונה הקודם
 ;ניסיון או בעת סיום תקופת ניסיוןגיליון הערכה ומשוב ימולא על עובד גם בעת הארכת תקופת  )ה(
מנת -זאת על, המעריך הישיר יעביר את גיליון ההערכה והמשוב אל המעריך העקיף בתוך שבוע )ו(

 ;לאפשר סיום תהליך הערכה של כלל העובדים במועדים שצוינו לעיל
-זאת על, המעריך העקיף יעביר את גיליון ההערכה והמשוב חזרה אל המעריך הישיר בתוך שבוע )ז(

 ;נת לאפשר קיום שיחת משוב בסמוך לביצוע ההערכות וסיום תהליך ההערכה והמשובמ
עיקרי השיחה . לאחר קבלת הערכת המעריך העקיף יקיים הממונה הישיר שיחת משוב עם המוערך )ח(

 ;ירשמו במקום המתאים לכך בגיליון ההערכה
ד לכך בגיליו ן  המעריך הישיר ידאג עם סיום שיחת המשוב להחתים את המוערך במקום שיוע )ט(

חתימה זו מאשרת כי תוכן גיליון ההערכה והמשוב הובא לידיעתו של המוערך . ההערכה והמשוב
 ;  זאת גם אם אינו מסכים לתוכן ההערכה, במסגרת שיחת המשוב

עם סיום שיחת המשוב יעביר המעריך הישיר את גיליון ההערכה והמשוב במעטפה סגורה אל  )י(
 . בחודש מרץ בכל שנה31 יאוחר מיום זאת לא, היחידה למשאבי אנוש
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93.332 
 הנחיות לביצוע הערכה

המעריך מתבקש לתת הערכה על רמת התפקוד והביצוע של המוערך בכל אחד מחמשת תחומי  )א(
אם . יחסי אנוש, משמעת; מעורבות ויוזמה, אחריות; אפקטיביות ויעילות, מקצועיות: ההערכה

 ; מדדי ניהול-גם בתחום ההערכה השישי יש לתת הערכה , הדבר רלוונטי
") הצטיינות יתרה ("11הציון הגבוה ביותר הינו . סולם ההערכה מורכב מתשע רמות של ציונים )ב(

 ;)כלל לא (3והציון הנמוך ביותר הינו 
.  ייעשה רק במקרים יוצאי  דופן-באחד המדדים , "הצטיינות יתרה", 11כי השימוש בציון , יובהר )ג(

    .ובה על המעריך לצרף לגיליון נימוקים בכתבבמתן ציון זה ח
בהערכה כללית מסכמת מבטא הישגיות יוצאת דופן הן ברמת התפקוד " הצטיינות יתרה", 11ציון 

במתן ציון זה . זאת ביחס לכלל המוערכים במשרד, הכולל והן ברמת הביצוע הכולל של המוערך
 ; ידיםחובה על המעריך לצרף מכתב נלווה מפורט ומסמכים מע

דהיינו הפרש של שני ציונים ומעלה בין  , "פער מובהק"במקרה והמעריך העקיף מגלה כי קיים  )ד(
יודיע זאת למעריך , הערכתו הכוללת למוערך לבין הערכתו הכוללת של המעריך הישיר למוערך

היה ומעריכים אלה לא הצליחו ליישב את הפער והדבר . הישיר ויקיים עמו דיון לשם יישוב הפער
רק לאחר יישוב  . מנת שהוא יחליט בעניין-יעביר המעריך העקיף את הגיליון לאחראי על, א הסתייעל

 ;מנת שזה יזמן את המוערך לשיחת המשוב-הפער יועבר הגיליון למעריך הישיר על
חלה הרעה , לאחר מתן חוות הדעת השנתית, היה והתברר למעריך הישיר שבמהלך השנה )ה(

יודיע המעריך , דבר אשר עלול להשפיע על הערכתו השנתית, ךמשמעותית בתפקודו של המוער
היחידה למשאבי אנוש תצרף הודעה זו . הישיר בכתב ליחידה למשאבי האנוש על השינויים שחלו

 ;לגיליון ההערכה והמשוב של המוערך
המעריך הישיר שהינו הממונה של העובד המוערך נדרש להנחות ולהדריך את העובד במהלך כל  )ו(

דבר זה מתחייב . במגמה להביא לשיפור תפקודו וביצועיו, התאם לממצאי ההערכה והמשובב, השנה
או אף /על הממונה להנחות ו, במסגרת זאת. במשנה חשיבות כאשר הישגיו של העובד הינם נמוכים

לפי נסיבות העניין ובמקרים חמורים להעביר את הערותיו לתיקו , פה או בכתב-להעיר לעובד בעל
 ;עובדהאישי של ה

-וכן , לשיפור רמת תפקודו וביצועיו של העובד המוערך, גם מצידו הוא, על האחראי ליזום פעולה )ז(
 להעבירו במידת –אם רמת התפקוד והביצוע הנמוכה של העובד פוגמת באופן ניכר במילוי תפקידו 

 .האפשר למשרה אחרת
 

  שמירת גיליונות ההערכה והמשוב- 93.34
 

93.341 
ולא על גבי גיליון ) 2610-2005מדף (ב יירשמו על גבי גיליון מקורי רשמי שהינו טופס ההערכה והמשו

 .מצולם
 

93.342 
את הפעולות המוטלות עליהם לפ י  , ולא בעזרת עוזריהם, המעריך הישיר והמעריך העקיף יבצעו בעצמם

 .פרק משנה זה
 

93.343 
ראה סעיף  ( מסמך שמור ויש לנהוג בו בהתאם לנהלי הטיפול במסמכים מסווגים גיליון הערכה ומשוב הינו

כל מידע המצוי בקובץ ממוחשב וכן כל התכתבות בעניין גיליונות ההערכה והמשוב והציונים ). 62.34
 .יהיו בסיווג שמור, או ההמלצות שנכללו בהם, שנקבעו בהם

 
93.344 

 יחד עם זאת .כה ומשוב  של עובד יתויקו בתיקו האישי השמור במשרד או ביחידת הסמךגיליונות הער
 . הסמך להחליט על שמירת הגיליונות במרוכזידתביח/רשאי האחראי במשרד

 
93.345 

ינויים  יחול בש93.125הנוהל שנקבע בפסקה  . לכל עובד זכות לעיין בגיליונות ההערכה והמשוב שלו
 .המחוייבים לפי העניין
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93.346 
,  אל נציבות שירות המדינה בעניינו של העובד בכל פנייה ומשוב  הערכה ים של גיליונות/עותקיש לצרף 

 : בכל אחד מהנושאים הבאים
 ;השתתפות במכרז על משרה פנויה )א(
 ;משרדיות לפרסי הצטיינות-השתתפות בתוכניות הבין )ב(
 ;ת או ועדת משמעתהעמדה בפני בית דין למשמע )ג(
 ;אישור פיטורים )ד(
 ;אישור פיצויי פיטורים )ה(
 ;67הוצאה לקצבה לפני גיל  )ו(
 ;67ארכת שירות לאחר גיל ה )ז(
 .אישור יציאה לחופשה ללא משכורת )ח(
 )8/סו(
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