
  מדינת ישראל
  נציבות שירות המדינה

  השכלה ורווחה ,הדרכה אגף

   91340 ירושלים 34076ד "ת: המען למכתבים, ירושלים, 3רחוב קפלן , גוריון -ית בןיקר

  02-6705115: רווחה, 02-6705618:  הדרכה:   פקס02-6705188: רווחה, 02-6705220:  הדרכה: טלפון
  2005-261רו 

  
  

  ה"ח בסיון התשס"כ,     ירושלים
  2005 ביולי 5

  
  )8 (05-רו ' חוזר מס

  
  וביחידות הסמךסגני המנהלים הכלליים הבכירים למינהל ולמשאבי אנוש במשרדי הממשלה   :אל

  ממונים על ההדרכה במשרדי הממשלה וביחידות הסמך
  ממונים על הרווחה במשרדי הממשלה וביחידות הסמך         

  
  ,שלום רב

  פעולות ספורט בשעות העבודה  :הנדון
  

מתאפשר , ר קובע כי במגמה לעודד עובדים לעסוק בהתעמלות וספורט" בתקשי06.51סעיף   .1
 דקות בכל יום עבודה שתוקדש 15לעובדים המעונינים בכך לעשות הפסקה של עד 

 .להתעמלות
צרכים לאור עבודת מטה שנערכה בנושא זה ובמטרה להתאים את ההוראות הקודמות ל  .2

הוחלט לאפשר למשרדים אשר , וזאת מתוך חיסכון והתייעלות, העכשוויים של המשרדים
 הפסקה של עד שעה אחת בשבועלעשות , עובדיהם מעונינים לעסוק בפעילות ספורט

 .שתוקדש לפעילות ספורט בין כותלי מקום העבודה
אחת בשבוע ושעה זו או ליותר מפעם /אין לאשר פיצול של שעה זו לפרקי זמן קצרים יותר ו  .3

רחצה , החלפת בגדים(כוללת בתוכה גם את זמן ההתארגנות בתחילת הפעילות ובסיומה 
 ).'וכד

או במתן השירות לציבור /פסקה זו תיעשה בתנאי שלא תפגע במהלך התקין של העבודה וה  .4
למעט ) לא לפני יום העבודה ולא לאחר סיומו(וההפסקה תהיה במהלך יום העבודה בלבד 

ם בהם קיימות במשרדים קבוצות מאורגנות אשר מקיימות אימונים באופן קבוע במקרי
לא יידרש תקציב , לא יאושרו שעות נוספות בגין פעילות זו, בכל מקרה. מחוץ לכותלי המשרד

 .ופעילות זו תיעשה במסגרת התקציב המאושר של המשרד, מיוחד לצורך זה
ם והממונה הישיר של כל עובד פעילות הספורט מותנית באישור האחראים במשרדי  .5

בהצהרתו של העובד כי ההפסקה מנוצלת לצורך פעילות ספורט , המשתתף בפעילות הספורט
 .בחתימתו על הצהרת בריאות ובהסדרת נושא הביטוח האישי , במקום העבודה בלבד

  
 .  ר" לתקשי06.5ב לנוחיותכם ההוראות המעודכנות של פרק משנה "רצ

  
  
  

  ,בברכה    

    
  יר בניהואופ    
  מנהל אגף הדרכה השכלה ורווחה    

  
  

   נציב שירות המדינה-מר שמואל הולנדר   :העתק
   המשנה לנציב שירות המדינה-מר יעקב ברגר 

  מ"נש,  סגנית לענייני רווחה-ברוריה אטיאס ' גב
  



29.6.20052  

29.6.2005  

   פעולות ספורט בשירות המדינה- 06.5
  

 06.52/  פעולות ספורט בשעות העבודה 06.51
השתתפות בפעולות ספורט במחוזיאדות או 

  בספורטיאדות
  

   פעולות ספורט בשעות העבודה- 06.51
  

06.510  
    על האחראים ,")פעילות ספורט"-להלן ( ספורטפעילותבמגמה לעודד עובדים לעסוק ב  )א(

  שעה אחת בשבוע    לעשות הפסקה של עד,ינים בכךישר לעובדים אשר מעונבמשרדים לאפ
 אין לאשר פיצול של שעה זו לפרקי זמן   . שתוקדש לפעילות ספורט בין כותלי מקום העבודה

   ;  או ליותר מפעם אחת בשבוע/קצרים יותר ו
   ;  ובדים הכוונה לכל פעילות גופנית הבאה לקדם פעילות ספורט של ע-"פעילות ספורט"  )ב(
  : הפסקה זו תינתן בתנאים הבאים  )ג(

 הפעילות נערכת ומותנית באישור של הממונה הישיר של כל עובד המשתתף בפעילות   .1
 ספורט ובהצהרתו של העובד כי ההפסקה מנוצלת לצורך פעילות ספורט במקום העבודה  

  ; בלבד
  ; ן השירות לציבוראו במת/הפעילות נערכת כך שאינה פוגעת במהלך התקין של העבודה ו .2
  ; )לא לפני תחילת יום העבודה ולא לאחר סיומו(ההפסקה תהיה במהלך יום העבודה בלבד  .3
  ; נוספות בגין פעילות זושעות לא יאושרו  .4
 לא יידרש תקציב מיוחד לצורך הפעלת נושא זה ופעילות זו תיעשה במסגרת התקציב   .5

  ; יחידת סמך/המאושר של כל משרד
 המבהירה כי  , תתף בפעילות ספורט רק לאחר שחתם על הצהרת בריאותעובד יוכל להש .6

 הוא כשיר רפואית לביצוע הפעילות והסדיר את נושא הביטוח האישי המכסה מקרה של 
  ; במהלך פעילות הספורט, פגיעה בעובד

 הפעילות נערכת בפיקוח מדריך ספורט בעל תעודה מתאימה הנמצא בזמן הפעילות במקום   .7
  ;  פעילות הספורטבו נערכת

 פרק הזמן המפורט לעיל כולל בתוכו גם את זמן ההתארגנות בתחילת הפעילות ובסיומה   .8
  ). רחצה וכדומה, החלפת בגדים(

 מקיימות אימונים באופן קבוע מחוץ לכותלי    במשרדים בהם קיימות קבוצות מאורגנות אשר  )ד(
 לפני מועד סיום , פעם בשבוע, ניתן לאשר יציאה של חצי שעה, המשרד בשעות אחר הצהריים

  : 3) ג(למעט התנאי שבנסמן , בהתאם לתנאים הנוספים הבאים,  העבודה
 למשרד יש פיקוח רצוף על כך שהעובדים אשר נרשמו בקבוצת הספורט אכן משתתפים   .1

  ; בדרך קבע בפעולות הקבוצה
 פשי של  שעות האימונים של הקבוצה האמורה נמשכות לפחות שעה נוספת בזמנם החו .2

    .  וכן משתתפים העובדים בעלות הפעולה) לאחר שעות העבודה(המשתתפים 
  אין , מהאמור לעיל פחות ספורט הואלות ימשתתפות הקבוצות בפעפרק הזמן בו משרדים בהם ב

   .  שעות העבודה על חשבוןלאשר יציאה מוקדמת 
  )17/סה(

  

   השתתפות בפעולות ספורט במחוזיאדות או בספורטיאדות- 06.52
  

06.520  
  .בערים שונות בארץ מתקיימות פעולות ספורט במסגרת ליגות למקומות עבודה  )א(

יש אף מקרים שמתקיימות פעולות ספורט מרוכזות בטבריה או באילת במסגרת מחוזיאדה או 
 ;ספורטיאדה ארצית

יש , במשרדים בהם מתאמנים עובדים במסגרות אלו המתבצעות באופן שגרתי במשך כל השנה  )ב(
 ;)ד (06.510לפעול במסגרת ההסדר המופיע בפסקה 
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06.520  
   איגודי עובדים- 06פרק 
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, המתקיימות במשך מספר ימים בשבוע אחד, לפעולות המחוזיאדה והספורטיאדה כאמור לעיל  )ג(
 והעובדים הספורטאים המשתתפים בהם יהיו זכאים לקבלת יוכרו ימי ההשתתפות כימי עבודה

בתנאי שמקום העבודה אינו משלם ישירות למלון , ל והוצאות נסיעה בעד ימים אלו"קצובת אש
    ;בו הם מתאכסנים בעד שהייתם באירועים אלה ואינם מוסעים במרוכז על חשבון המשרד

ל המשולם לעובדים את " האשיש לנכות מתשלום, אם מקום העבודה משלם ישירות למלון
    .הסכום אשר שולם ישירות למלון

ידי -הוא הדין כאשר המשרד מסיע את הקבוצות במרוכז ברכב ממשלתי או ברכב שכור על
  .המשרד

ל בעד "אין העובדים זכאים לתשלום אש, אם פעולות ספורט אלו נמשכות בימי שישי ובשבתות
 ;שהייתם שם בימים אלה

 שעות נוספות בכל פעולה הקשורה בספורטיאדה או במחוזיאדה או באף מקרה אין לשלם  )ד(
 ;פעולות ספורט אחרות

האחראים במשרדים יקבעו את הרכב קבוצות הספורט לפי השתתפותם של העובדים במסגרת   )ה(
) ג(המשרד רשאי לממן בנוסף לנאמר בנסמן ; קבוצות ספורט במקומות עבודה במשך כל השנה

צות לפעולות הספורט וכן לכסות את הוצאות הביטוח בגין לעיל גם את הרשמתן של הקבו
 ;ההשתתפות בפעולות אלו

להלן מספר המשתתפים ומספר המחליפים והמאמנים שזכאים להשתתף בפעולות ספורט   )ו(
    :לפי  קבוצות הספורט השונות, בספורטיאדות או במחוזיאדות כאמור לעיל

 
חקנים    מספר הש ענף הספורט

 המשתתפים
מספר שחקני ספסל   

 )מחליפים(
 כ"סה מאמן

 17 1 5 11 כדורגל
  11  1  5  5  כדורסל

  11  1  5  5  כדורסל נשים
  11  1  5  5  רגל-קט

  11  1  4  6  כדורעף
  6  -  2  4  טניס

  6  -  2  4  טניס שולחן
  6  -  2  4  'ברידג
  5  -  1  4  שחמט
  5  -  1  4  באולינג

  5  -  1  4  אופני הרים
אשר תפקידו לעסוק , ה של המשרד מלווה אחד בלבדייצא עם הקבוצ, 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

  )17/ סה(
  
 


