נציבות שירות המדינה

הודעות
הודעה עח12/
י"א באדר התשע"ח )(26.2.2018

הודעה מס' עח12/
חופשת אבל לבני/ות זוג של חללי כוחות הביטחון
 .1בני/ות הזוג של חללי צה"ל ,משטרת ישראל ,שירות בתי הסוהר ,או עובדי שירות
הביטחון )להלן " -כוחות הביטחון"( ,שלא היו נשואים/ות לחלל או שלא היו
מוכרים/ות כידועים בציבור ,אינם בעלי מעמד מוכר בחוק נכון להיום.
 .2בעקבות לקחי מבצע "צוק איתן" גובשה בצה"ל מדיניות בנושא מתוך רצון לתת
מענה מיטבי לחברי/ות חללי צה"ל ולסייע להם בהתמודדות עם אבלם/ן.
 .3נוכח חשיבותו של הנושא החליטה נציבות שירות המדינה להחיל מדיניות דומה
לטובת עובדי/ות מדינה אשר היו בני/ות זוג של חלל כוחות הביטחון .ההכרה
תקבע על בסיס תצהיר של בן/ת הזוג שיאושר על-ידי נציבות שירות המדינה.
 .4עובדי/ות המדינה כאמור לעיל ,יהיו זכאים לחופשת אבל בת שבעה ימים מיום
נפילת בן/בת הזוג ,וכן ליום חופשה ביום הזיכרון הכללי לחללי מערכות ישראל.
 .5הזכאות להיעדר מהעבודה ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ,כיום חופשה
נוסף ,תינתן עד למועד סיום העסקתם של עובדים אלו משירות המדינה.
 .6התיקונים לתקשי"ר בהתאם לנ"ל כלולים בדפי ההחלפה המצורפים להודעה זו.

אהוד פראוור
ממלא מקום נציב שירות המדינה

כל הודעות נש"מ באתר האינטרנט http://www.csc.gov.il -
1

הודעות נציבות שירות המדינה

הודעה מס' עח12/

י"א באדר התשע"ח )(26.2.2018

תיקונים בהחלפת דפים
אסמכתא

להוציא את הדפים שכותרותיהם

להכניס את הדפים שכותרותיהם

עח12/
)פסקה )32.411ז((

32.411

32.434 -

)דף אחד(

32.411

) 32.433 -דף אחד(

עח12/
)פסקאות (33.541 ,33.512

33.511

33.533 -

)דף אחד(

33.511

) 33.532 -דף אחד(
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32.433 - 32.411
פרק  - 32ימי פגרה
___________________________________________________________________________
יום הניצחון על גרמניה הנאצית )תשעה במאי( -

חל התשעה במאי ביום שישי בשבוע ,יקוים
יום הניצחון ביום חמישי שלפניו; חל
התשעה במאי בשבת ,יחול יום הניצחון
ביום ראשון שלאחריו;
)החלטת ממשלה ) 764סט (33/מיום (18.4.1996
)סג(21/

כ' בתמוז  -יום פטירת הרצל;
פתיחת שנת הלימודים במערכת החינוך;
)שע(27/

ראש השנה האזרחית;

)חוק חופשה שנתית ,התשי"א ,1951-תוספת ס' (7

אירועים אישיים.
)עא(6/



עובד שהוא קרוב משפחה )הורים ,הורי הורים ,בן זוג ,ילדים ,אחים ואחיות( של חלל
במערכות ישראל ,או של "נפגע" שנפטר ,עקב "פגיעת איבה" כאמור בחוק התגמולים
לנפגעי פעולת איבה ,התש"ל ,1970-רשאי להיעדר מהעבודה ביום הזיכרון הכללי לחללי
מערכות ישראל ולחללי פעולת האיבה והטרור ,וגם ביום הזיכרון האישי .ימים אלו
ייחשבו כימי חופשה בשכר )על חשבון המעביד(.
)פורסם בספר החוקים  ,1446התשנ"ד) (1994-החלטת ממשלה  1495מיום (2.4.2000
)עא(10/

חבר/ה של חלל כוחות הביטחון כהגדרתם בפסקה  ,33.512רשאים להיעדר מהעבודה
ביום הזיכרון הכללי לחללי מערכות ישראל .יום זה ייחשב כיום חופשה בשכר )על חשבון
המעביד(  -ראה סעיף .33.54
)עח(12/

32.412
פסקה מבוטלת
)עד(2/

 - 32.42דחיית קבלת יום בחירה
32.421
לא ניתנה לעובד בשנה מסוימת אפשרות להשתמש בזכותו לקבל ימי בחירה על-פי הוראות סעיף32.41
 ,הכל לפי העניין ,לרגל דרישות השירות ,יהיה זכאי לקבל יום בחירה אחד או שני ימי בחירה בשנה
שלאחריה מלבד שני ימי הבחירה להם הוא זכאי באותה שנה .פרט לזאת ,לא תינתן כל תמורה בחופשה
או בתשלום לעובד שלא השתמש בזכותו לקבל ימי בחירה על-פי הוראות הסעיף הנ"ל.
)סא(48/

 - 32.43ימי בחירה לעובד בשכר סטודנטים
32.431
פסקה מבוטלת
32.432
סטודנט זכאי לשני ימי בחירה בלבד בכל שנה מבין ימי הבחירה בהם נעדר מהעבודה ,בכפוף לאמור
להלן:
)א( סטודנט זכאי ליום בחירה ,לאחר שהשלים שלושה חודשי עבודה רצופים ,ובלבד שיום הבחירה
אינו חל ביום מנוחה שבועי ,בתקופת חופשת מחלה ,בתקופת שירות מילואים או בכל תקופה
אחרת בה נעדר הסטודנט מן העבודה ,למעט חופשת מנוחה;
)ב( סטודנט זכאי לקבל שכר בעד יום בחירה כנ"ל ,אם עבד בפועל או אם היה בחופשת מנוחה ביום
שלפני יום הבחירה ,או ביום שאחריו.
32.433
פסקה מבוטלת
)עז(2/
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32.443 - 32.434
פרק  - 32ימי פגרה
___________________________________________________________________________
32.434
פסקה מבוטלת
)שע(15/

 - 32.44הוראות נוהל
32.441
עובד המבקש להיעדר ביום בחירה ,חייב למלא טופס בקשה לחופשה הודעה על היעדרות )מדף ,(2450
לפחות שלושה ימים מראש.
32.442
הטופס יוגש לממונה הישיר על העובד ,והוא יעביר אותו מיד למנהל היחידה בצירוף הערותיו ,מנהל
היחידה יודיע בהקדם לעובד אם אושרה היעדרותו או לא .ההודעה תימסר בכתב או בעל-פה.
32.443
היעדר ביום בחירה ,בשירותים המפורטים בפסקה  ,31.121כפוף לדרישות השירות .הנהלת יחידה
באותם שירותים ,רשאית לקבוע בהתחשבות בצורכי השירות ,כי בקשה להיעדר ביום בחירה תוגש
מוקדם יותר מאשר שלושה ימים מראש.

26.2.2018

33.532 - 33.511
פרק  - 33חופשות
___________________________________________________________________________

 - 33.5חופשת אבל
 33.51תחולה והגדרות  33.52 /הודעה על
היעדר לרגל אבל  33.53 /אורך חופשת אבל
ומשכורת בימי האבל  33.54 /חופשת אבל
לבני/ות זוג של חללי כוחות הביטחון
 - 33.51תחולה והגדרות
33.511
הוראות פרק משנה זה חלות על כל סוגי העובדים בשירות.
33.512
בפרק משנה זה:
"קרוב משפחה"

-

"בעל או אישה"

-

"בן או בת"

-

"אח או אחות"
"חבר/ה"

-

)א( ליהודי  -אב ,אם ,בן ,בת ,אח ,אחות ,בעל או אישה;
)ב( למוסלמי ולנוצרי  -דרגה ראשונה :אב ,אם ,בן ,בת ,אח ,אחות ,בעל או
אישה;
דרגה שניה :סבא ,סבתא ,נכד ,נכדה ,דוד או דודה )קרובי דם ולא קרובי
חיתון(;
)ג( לדרוזי  -אב ,אם ,בן ,בת ,סבא ,סבתא ,אח ,אחות ,נכד ,נכדה ,חותן ,חתן,
גיס ,גיסה ,אחיין ,אחיינית ,דוד ,דודה ,בן-דוד ,בת-דוד ,בעל או אישה.
לרבות ידוע/ה בציבור כמשמעו בחוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[,
התש"ל ,1970-ס' )4א();((2)(1
לרבות ילד חורג או שאומץ כדין כמשמעו בחוק שירות המדינה )גמלאות(
]נוסח משולב[ ,התש"ל ,1970-ס' )4א();((2)(1
לרבות אח או אחות גם מצד הורה בלבד;
בן/ת זוג של חלל כוחות הביטחון )צה"ל ,משטרת ישראל ,שירות בתי הסוהר,
או שירותי הביטחון( ,שלא היו נשואים/ות לחלל או שלא היו מוכרים/ות
כידועים בציבור.
)עח(12/

 - 33.52הודעה על היעדר לרגל אבל
33.521
עובד ,הנעדר מעבודתו מסיבת אבל על פטירת קרוב משפחה ,חייב להודיע על כך בהקדם האפשרי
למנהל היחידה שבה מועסק.
33.522
מיד בשובו של עובד לעבודה בתום האבל ,ימלא העובד טופס בקשה לחופשה  /הודעה על היעדרות
)מדף  (2450וימסור אותו למנהל היחידה.
 - 33.53אורך חופשת אבל ומשכורת בימי האבל
33.531
עובד ,אשר לפי דרישות המסורת אינו בא לעבודה מסיבת אבל לרגל פטירת קרוב משפחה או לרגל
שינוי מקום קבורתו של קרוב משפחה ,זכאי לחופשת אבל בהתאם להוראות פסקאות  33.533עד
.33.535
33.532
בתקופת חופשת אבל זכאי עובד לקבל את המשכורת שהיה מקבל בעד אותו פרק זמן אילו לא יצא
לחופשה והמשיך לעבוד.
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33.541 - 33.533
פרק  - 33חופשות
___________________________________________________________________________
33.533
)א( נפטר קרוב משפחה של עובד יהודי ,זכאי העובד ,לפי הדין ,להיעדר מיום פטירת קרוב המשפחה
עד יום קבורתו ועוד שבעה ימים )כולל שבת( החל ביום הקבורה .חל יום השביעי של שבעת ימי
האבל בשבת ,ולמוחרתו ביום ראשון עולים לבית הקברות ,יש לראות גם את יום ראשון כיום
חופשת אבל ,שעבורו זכאי העובד לקבל משכורת כאמור בפסקה ;33.532
)ב( חל אחד מחמשת הימים הבאים :יום א' של פסח ,יום שבועות ,יום א' של סוכות ,יום א' של ראש
השנה או יום הכיפורים ,תוך שבעת הימים הבאים אחרי הקבורה ,זכאי עובד יהודי להיעדר מן
העבודה שבעה ימים מיום הקבורה;
)ג( אירע מות קרוב המשפחה באחד מימי ראש השנה ,חג הסוכות או חג הפסח )ובכללם ימי חול
המועד( ,זכאי עובד יהודי ,לפי הדין ,להיעדר מן העבודה עד ליום הקבורה וכן שבעה ימים לאחר
סיום המועד;
)ד( ביום שינוי מקום קבורתו של קרוב משפחה ,זכאי עובד להיעדר מהעבודה בתשלום מלא ,כיוון
שלפי המסורת חל עליו באותו יום דין "שבעה".
33.534
)א( נפטר קרוב משפחה של עובד מוסלמי או נוצרי מדרגה ראשונה כאמור בפסקה )33.512ב( ,זכאי
העובד להיעדר מן העבודה מיום פטירת קרוב המשפחה עד יום קבורתו ועוד שבעה ימים החל
ביום הקבורה;
)ב( נפטר קרוב משפחה מדרגה שניה כאמור בפסקה )33.512ב( ,זכאי העובד להיעדר מן העבודה
מיום פטירת קרוב המשפחה עד יום קבורתו ועוד שלושה ימים החל מיום הקבורה.
)סח(3/

33.535
נפטר קרוב משפחתו של עובד דרוזי ,זכאי העובד להיעדר מן העבודה שבעה ימים מיום פטירת קרוב
המשפחה.
 - 33.54חופשת אבל לבני/ות זוג של חללי כוחות הביטחון
33.541
)א( עובד/ת מדינה אשר היו חבר/ה של חלל כוחות הביטחון כאמור בפסקה  33.512זכאים:
 .1לחופשת אבל כמפורט בפסקאות)33.533 :א()-ג()33.534 ,א( ו;33.535-
 .2יום חופשה ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל.
החופשות הנ"ל לא יימנו על חשבון מכסת הזכאות השנתית לימי חופשה.
)ב( ההכרה תקבע על בסיס תצהיר של בן/בת הזוג שיאושר על-ידי נציבות שירות המדינה.
)עח(12/
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