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 י"ז באב תשע"זירושלים, 

 2017באוגוסט  09
 

 תיק:
0491-0006-2016-000797 

 חוזר מס'
 

 אל: 
 סמנכ"לים למינהל ולמשאבי אנוש במשרדי ממשלה

 דואל -מנהלים אדמיניסטרטיביים בבתי חולים ממשלתיים 
 דואל–מנהלי משאבי אנוש במשרדי הממשלה 

 מנהלי משאבי אנוש בבתי חולים ממשלתיים
 
 

 שלום רב,
 

 קיצור יום עבודה / מתן חופשה להורה בסוף חודש אוגוסטהנדון: 
 

, הוסכם על קיצור 18/4/2016-סכם המסגרת אשר נחתם בלה 18בהתאם לסעיף  .1

 עבודה/מתן חופשה להורים לילדים בסוף חודש אוגוסט. יום

 ין, להלן הוראות הביצוע:יבענ 14בהמשך להודעת נש"מ מס' עו/

 תחולה

 על הכללים הבאים: כל עובד מדינה העונההוראות חוזר זה חלות על  .2

 מועסק אוההסתדרות הכללית החדשה  ידי על המיוצגים םבדירוגי מועסק .א

, למעט חוזה מנכ"ל )לרבות עובדים שעתיים וסטודנטים( חוזים מיוחדיםב

למען הסר ספק, ההסדר אינו חל על דרוג הרופאים, הרופאים  מנכ"ל. ומוקבלי

  הווטרינריים, דרוג עובדי המחקר ועובדי ההוראה.

הורה  ואכי ה על הצהרה םחתהוא מוגדר כהורה עובד במערכת הנוכחות, או  .ב

לפחות ביום אחד על הגדרת הורה עובד  העונו, לכך המיועדפס הטו עובד על גבי

  .הקלנדריתאוגוסט של השנה מתוך חודש 

ימים לעובד המועסק  22אינו עולה על  העובדך ימי החופשה להם זכאי ס .ג

ימים לעובד המועסק שישה ימים  26חמישה ימים בשבוע ואינו עולה על 

  בשבוע.

חופשות במהלך התקופה או חלק ממנה,  זכאי לכל הטבה אחרת בענין וינא .ד

 ., כגון חופשה מרוכזת31/8ועד  1/7היינו מיום ד
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או דומה )כגון חופשה  זהה זכות ניצל ולא עצמאי או כשכיר עובד/בת הזוג בן .ה

 בכתב אישר שרופא או הבלעדית בחזקתו שהילד או, עבודתו במקוםמרוכזת( 

למען הסר ספק, . בילד לטפל מסוגלים אינם הזוג/בת בן מחלה או נכות בשל כי

עובדים שבני הזוג שלהם מועסקים כמורים ונמצאים בחופשת הקיץ בחודש 

 אוגוסט, זכאים להטבה. 

 

 קיצור יום עבודה בשעה בסוף חודש אוגוסט

מוגדר במערכת הנוכחות כמי שזכאי לקיצור יום עבודה לפי פסקאות ה, ובד הורהע .3

זכאי לקיצור יום העבודה בשעה אחת, בכל אחד לתקשי"ר,  31.153או  31.152

סך מעשרת ימי העבודה בשבוע בימים א' עד ה' האחרונים החלים בחודש אוגוסט, 

 הכל, עשר שעות במצטבר.

הסכמת המעסיק ובתיאום מראש, זכאי עובד הורה לנצל את השעות ביום אחד ב .4

לאחר מכן,  .של אותה שנה 30.9ועד  1.8במהלך התקופה שבין  או במספר ימים

  תתבטל. לשעות אלו הזכאות

יחויב במספר שעות העבודה שהיה אמור לעבוד:  –דיווח יום חופשה מלא שעובד  .5

שעות  2.5שעות ויעמדו לרשותו  7.5-הורה לילד עד גיל שנה יחויב ב –לדוגמא 

 חופשה נוספות לניצול.

 פסקאותקיצור יום העבודה לפי סעיף זה, אינו מחליף את קיצור השעות לפי  .6

 לתקשי"ר. 31.153 -ו 31.152

 

 יום חופשה מיוחד חלף קיצור יום עבודה בשעה

 31.153בנסמן  הגדרות אחד המקריםעונה על ועובד הורה המועסק במשרה מלאה,  .7

)לדוגמא: עובד/ת  במערכת הנוכחותכהורה עובד מוגדר  אך אינו, )א( בתקשי"ר

שעות ה זכאי ליום חופשה חלף קיצוריהיה (, , או בדירוג עו"סבדירוג אחים ואחיות

 .כאמור לעיל 

 בנסמןהגדרות אחד המקרים עונה על והמועסק במשמרות במשרה מלאה  עובד .8

, יהיה זכאי במערכת הנוכחותכהורה עובד מוגדר אך אינו , "רבתקשי)א(  31.153

שעות. עובד כאמור  8 -ליום חופשה בהתאם ליום עבודה הקבוע שלו ולא יותר מ

שעות, ישלים את יום העבודה ממכסת החופשה  8 -העבודה שלו ארוך מ אשר יום

  הצבורה ועד להשלמת יום העבודה.
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במשמרות במשרה חלקית או עובד הורה המועסק במשרה חלקית  המועסקעובד  .9

בתקשי"ר, אשר מוגדר  31.152)למעט עובד הזכאי לקיצור יום העבודה לפי פיסקה 

 :מהבאים לאחד חופשהבמערכת הנוכחות ככזה( יהיה זכאי במקום שעות 

עובד המועסק במשרה חלקית במשך כל ימי העבודה, יהיה זכאי ליום חופשה  .א

 אחד. 

לפי  עובד המועסק במשרה חלקית בשבוע עבודה חלקי, יהיה זכאי ליום חופשה .ב

בשבוע.  י מספר ימי העבודהמספר ימי העבודה בפועל חלק :באהחישוב ה

ימים יהיה  6ימים ושבוע העבודה שלו הינו  3לדוגמא: עובד המועסק בפועל 

 זכאי לחצי יום חופשה.

בלבד באותה שנה ואינו  30/9ועד  1/8יום חופשה זה ניתן לניצול בתקופה שבין  .10

 ניתן לצבירה או לפדיון.

 
 

 ברכה,ב

            
 אליסף חסדאי-אהרן

 מנהל תחום )יישום והטמעת הרפורמה(
 
 
 

 העתק:
 

 משרד ראש הממשלה(, ועל)בפנציב שירות המדינה  -מר  אהוד פראוור 

 נציבות שירות המדינה ,ראש מטה ליישום רפורמה  - צורמר רון 

 נציבות שירות המדינהון, הממונה על מערכת הביטח -אשרי -ילה גונן' אגב

 נציבות שירות המדינה, ראש אגף בכיר תכנון אסטרטגי ומדיניות -ר איריס נחמיה "ד

 שירות המדינהנציבות (, פועל( )במערכת הבריאות) מנהל אגף בכיר -מר יוני דוקן 

 סגן החשב כללי )שכר וכ"א( משרד האוצר -יוסי איצקוביץ 

 משרד האוצרכר, סגנית הממונה על הש -דור -חמוטל בן

 נציבות שירות המדינהר, "תקשי -מנהל תחום בכיר  -מר חיים עטיה 

נציבות שירות ( בפועל( )ייעוץ משפטי) מנהלת מחלקה בכירה -ד שיר ביגמן אזולאי "עו
 המדינה

 רפרנטים במשרדי הממשלה ויחידות הסמך נשמ
 , נציבות שירות המדינהרפרנטים ביחידת מערכת הבריאות
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