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 הסמנכ"לים הבכירים למינהל ולמשאבי אנוש במשרדי הממשלה וביחידות הסמך אל: 
 המנהלים האדמיניסטרטיביים בבתי החולים הממשלתיים        
 הממונים על הרווחה במשרדי הממשלה וביחידות הסמך        

 
 שלום רב,

 
סכומי השתתפות המשרדים ויחידות הסמך בשי לחגים לעובדים פעילים   הנדון:

  2019וגמלאים בשנת התקציב 
 

 
להלן סכומי השתתפות המשרדים ויחידות הסמך בשי לחגים ולעובדים פעילים ולגמלאים 

 :2019בשנת התקציב  
 
 

 ₪  425 שי לעובד

 ₪ 630 שי לגמלאי
 
 

להחלטת המשרד, חלקו לקראת חג הפסח וחלקו , בהתאם בשני חלקיםהשי לחגים יינתן 
 לקראת ראש השנה.

 
  באמצעות מנהלת הגמלאות.  בתלושיינתן  בפנסיה תקציבית השי לגמלאים

 
 הודעת בנפרד. תבוא   בפנסיה צוברתעל  קבלת השי לעובדים 

 
המועסקים במשרד והמעוניינים לקבל את השי במועד חגיהם )חג הקורבן וחג  בני המיעוטים

הרמדאן( בתאריכים המפורסמים בלוח השנה של נציבות שירות המדינה, יציינו זאת בפנייה 
חודש לפני מועד החג לכל הפחות ווועד העובדים יחידת משאבי האנוש במשרד ולבכתב ל

 בעוד מועד, על האפשרות למתן השי בחגיהם(.)יש ליידע, את בני המיעוטים, מ העברי
 
 
 

http://www.csc.gov.il/Units/EducationWelfare/Pages/default.aspx
http://www.facebook.com/Civil.service.Israel?ref=hl


 
 אגף בכיר הדרכה, השכלה ורווחה

 

  2מתוך  2עמוד 

 
 משרד ינהל רישום של עובדים אשר יבחרו לקבל את השי בחג הקורבן או הרמדאן. ה
 

ברכישת השי יש להתחשב בעובדים המשתייכים לדתות השונות על מנת למנוע פגיעה 
 בעובדים. 

 
 בקישור שלהלן: 13.13.3תכ"ם מספר ראו בנושא זה גם הוראת 

 
http://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.13.0.3 

 
 המבהיר את תנאי הזכאות לשי לחג. חוזרנו בנושא הזכאות לשי לחגלנוחיותכם, מצורף גם 

 
 
 
 
 

 בברכה,

 
 אופיר בניהו

 מנהל אגף בכיר הדרכה, השכלה ורווחה
 
 
 

 
 

  נציב שירות המדינה  -פרופ' דניאל הרשקוביץ   העתק:
 סגן בכיר לחשכ''ל, משרד האוצר -מר יוסי איצקוביץ  
 חברי הנהלת נציבת שירות המדינה                
                          מנהלת תחום בכירה )רווחה(, נציבות שירות המדינה –גב' ברוריה אטיאס  

 משאבי אנוש במשרדי הממשלה וביחידות הסמךהיחידות למנהלי 
 הסמך. חשבי המשרדים ויחידות                

http://mof.gov.il/takam/Pages/horaot.aspx?k=13.13.0.3
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/eligibility_for_holiday_gifts2018/he/eligibility_for_holiday_gifts2018.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/policy/eligibility_for_holiday_gifts2018/he/eligibility_for_holiday_gifts2018.pdf

