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  8/הודעה עז

 )2.3.2017 ( ז"באדר התשע' ד 
  

 
 8/עז' הודעה מס

 
 פיצוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו לגבי עובדים המועסקים

 בחוזים אישיים וחל עליהם הסדר פנסיה צוברת 
 

עם ההסתדרות הכללית ) 12.1.2011(א "בשבט התשע' בהסכם הקיבוצי שנחתם ביום ז

 חופשת מחלה שלא נוצלה גם לעובדים אשר  הוסכם על מתן פיצוי בעד, החדשה

ידי ההסתדרות ואשר משכורתם מחושבת לפי -מדורגים באחד הדירוגים המיוצגים על

אשר שירותם אינו נושא זכות לגמלאות בהתאם לחוק שירות , הסכמים קיבוציים

 . ואשר מבוטחים בקופת גמל לקצבה1970-ל"התש, ]נוסח משולב) [גמלאות(המדינה 
אושר  הסדר פיצוי בעד ימי חופשת מחלה ) 1.7.2016(ו "ה בסיוון התשע"בתאריך כ

שלא נוצלה גם לעובדים המועסקים בחוזים אישיים ואשר חל עליהם הסדר פנסיה 

 .צוברת
ההסדר יחול לגבי עובדים שיסיימו העסקתם בשירות המדינה החל מהמועד האמור 

 .ואילך
 .הודעה זור וכן תיקון נוסף מצורפים ל"תיקון זה לתקשי

 

 
 
 

 משה דיין
 נציב שירות המדינה



)2.3.2017 ( ז"באדר התשע'  ד בות שירות המדינהיצנהודעות   8/עז' עה מסדוה 
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 קונים בהחלפת דפיםתי

    

 מכתאאס וציא את הדפים שכותרותיהםהל  כניס את הדפים שכותרותיהםהל
          
)דף אחד( )דף אחד(  33.256 - 33.262  8//עז 33.256 - 33.262

33.270פסקאות (
 ))א(33.271, ))ג)(ב(

          
)דף אחד( )דף אחד(  82.549 - 82.565 התאמה להוראת  82.549 - 82.565

 החשב הכללי
 )2)ז(82.565פסקה (

          

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
חוק הסכם לנשיאת  מכוח היעדרות מהעבודה של אם מיועדת עקב היריון ולידה של אם פונדקאית) ד (

  ").אם פונדקאית  "-להלן  (1996-ו"התשנ, )אישור הסכם ומעמד היילוד(עוברים 
 בשל טיפולים  , בשנה של היעדרות בפועלימיםזכאית לזקוף עד שבעה ,  שהיא אם מיועדת כאמורעובדת

 .על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלה, או בדיקות הקשורים להיריון או לידה של האם הפונדקאית
תמסור למנהל , עובדת המבקשת לזקוף לתקופת המחלה הצבורה שלה ימי היעדרות מעבודתה .1

 ;לעיל1)ב( בנסמן הצהרה חתומה בידה כמפורט, משאבי אנוש
להודעה כאמור תצרף העובדת אישור מאת הרופא המטפל באם הפונדקאית בדבר טיפולים או  .2

לפי , או בדבר הלידה של האם הפונדקאית ומועדה, בדיקות שלה הקשורים להיריון ומועדיהם
 ;לרבות רופא מחליף" הרופא המטפל", לעניין זה. 4והכל בהתאם לנסמן , העניין

 לעיל לא יראו בהיעדרותה 2- ו1סרה העובדת את המסמכים האמורים בנסמנים כל עוד לא מ .3
 ; לפי החוק1היעדרות מהעבודה המזכה לפי סעיף 

אם היא היעדרו ת  , היעדרות עובדת שהיא אם מיועדת מן העבודה יראו כהיעדרות מזכה בחוק .4
 :לצורך אחד מאלה

שכרוך בהם סיכון לחיי  , ליווי האם הפונדקאית לטיפולים או בדיקות בקשר להיריון )א
 ; שעות מתום ביצועה24- גם במשך לא יותר מ-ובמקרה של הפלה , האישה או העובר

לעיל אף כשלא כרוך בהם ) ליווי האם הפונדקאית לטיפולים או בדיקות כאמור בנסמן א )ב
בנסיבות שבהן תלויה האם הפונדקאית בעזרת הזולת  , סיכון לחיי האישה או העובר

 ;ת או הטיפולים כאמורבביצוע הבדיקו
 שעות 24 מתחילת הופעתם של צירי לידה ועד -" לידה", לעניין זה; נוכחות בלידה )ג

 .מתום הלידה
ר בדבר חובת הודעה למעסיק על "אין בהוראה זאת כדי לגרוע מההוראות הקבועות בתקשי .5

 .33.221היעדרות מהעבודה בשל מחלה כאמור בפסקה 
  )13/סח(
 

33.257 
 לדון בפניות המשרדים ויחידות הסמך בדבר מוסמכת שימנה נציב שירות המדינה תהיה ועדה )א(

זאת לאחר  ,  במקרים רפואיים קשים וחריגים בלבדמשפחהלהיעדרות בשל מחלת בן בקשות עובדים 
 החופשה של העובד לניצול באותה שנה  ימיובלבד שיתרת , 33.25שמוצו זכויותיהם כמפורט בסעיף 

   ; יום14לא תעלה על 
 ר"תקנות ולהוראות התקשיל, בהתאם לחוקים, ותחליט תבחן את המקרים שבאים בפניה הוועדה )ב(

האם לאפשר לעובד לנצל ימי מחלה  ,  והמשפחתיות המיוחדותהאישיותבעניין זה ובהתאם לנסיבות 
 . מחלת בן משפחהלצורךנוספים להם הוא זכאי 

 )10/שע(
 

 לארץ- מחלה בחוץ- 33.26
 

33.261 
, לארץ לרגל תפקיד או חופשה-אשר מקום עבודתו הקבוע הוא בארץ ואשר חלה בעת שהותו בחוץ, עובד

בתעודה זו חייבת להופיע אבחנת . לארץ-יצטייד בתעודה רפואית מרופא מקומי במקום הימצאו בחוץ
ידי ראש היחידה הרפואית לעובדי  -וכר התעודה עלללא אבחנה של המחלה לא ת, מחלתו של העובד

 . הימים בהם חלה העובד ייחשבו כימי חופשת מחלה. 33.262המדינה כאמור בפסקה 
 )31/נא(
 

33.262 
ר תעביר או תה  אש,  ליחידתו33.261עם חזרתו ארצה ימציא העובד את התעודה הרפואית כאמור בפסקה 

ראש היחידה הרפואית לעובדי המדינה רשאי . משרד הבריאותלאישור היחידה הרפואית לעובדי המדינה ב
 .ידי נוטריון-להמציא תרגום מאושר על, לבקש מהעובד שהגיש את התעודה

 

 
 
 

33.256 - 33.262 
  חופשות- 33פרק 

___________________________________________________________________________

7.12.2016 



 
 

 
  פיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה- 33.27

 

33.270 
 

 פיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה
 :הבאיםעובדים ה חלות על 33.278 עד 33.271הוראות פסקאות 

, ]נוסח משולב [)גמלאות(חוק שירות המדינה נושא זכות לגמלאות בהתאם לעובדים אשר שירותם  )א(
לרבות אם הוראותיו אומצו מכוח הסכמים קיבוציים או , ")חוק הגמלאות" - להלן (1970-ל"התש

 - או;")עובד בפנסיה תקציבית "-להלן בסעיף זה (הסדרים קיבוציים דו צדדיים 
עובדים אשר שירותם אינו נושא זכות לגמלאות בהתאם לחוק הגמלאות ומבוטח בקופת גמל  )ב(

או  , ידי הסתדרות העובדים הכללית החדשה-יוצגים עלאשר מועסקים באחד הדירוגים המ, לקצבה
להלן  (ומשכורתם מחושבת לפי הסכמים קיבוציים, ")י"הר("ידי ההסתדרות הרפואית בישראל -על

 ;")עובד בפנסיה צוברת "-בסעיף זה 
 )13/עג())12.1.2011 (א " הת שעבשב ט' ביום ז שנערך ונחתם קיבוציהסכם (

 . הסדר פנסיה צוברת  מיוחד וחל לגביהםהמדינה  הועסק ו לפ י חו זה  בשירות סיום שי רותםעובדים אשר בעת  )ג(
 ו"ה בסיוון התשע"הוא מיום כ) ג(תחילתו של ההסדר הקבוע בסעיף זה על עובדים כאמור בנסמן 

 . מהמועד האמור ואילךהמדינה  החל  בשי רות שיסיימו הע סקתם עובדים כאמור והו א יחול  לגב י) 1.7.2016(
 ))31.7.2916( ו "ה בתמוז התשע" מיום כ24012-2016. הממונה על השכ ר שכ(
 )8/עז(

 

 
33.271 

 זכאות עובדים בפנסיה צוברת לפיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה
המבוטח בקופת גמל , בפנסיה צוברת בעד ימי חופשת המחלה שלא נוצלו לעובד פיצוי ישולם )א(

 : בנסיבות המפורטות להלןהעסקתוים אשר סי, לקצבה
לפחות , המדינהוזאת לאחר ששירת בשירות , בגיל שאינו פחות מחמישים שנה, שירות סיום .1

 ;עשר שנים ברציפות
  לפחות ,  המדינהל אחר ששירת בשירות,  מפטירתו של  העובד  במ הלך  שירותוכת וצאה שירות סיום .2

   ;שלוש שנים ברציפות בסמוך ל פטירתו
 :  כל התנאים הבאים במצטברבהתקיים שירות סיום .3

ידי הגורם המוסמך  לקבוע  זאת  -על , מטעמי בריאות,   או נפסל  לתפ קידל שירותנפס ל   העובד )א
 ;המדינהבשירות 

 . לפחות חמש שנים ברציפותהמדינה ב שירות שירת העובד )ב
,  הנושאת זכות לחישוב מכסת ימי המחלה ולפיצוי בגין חופשת מחלה שלא נוצלהשירותתקופת  )ב(

לרבות לפני מועד תחילתו של (ת מחלה כוללת רק תקופת שירות אשר העובד צבר בגינה ימי חופש
  ;לפי הכללים הקיימים בשירות המדינה, )ההסכם

 פיצוי בעד חופ שת מחלה שלא  נוצלה יינתן רק במקרה שהע ובד ניצל במש ך כל  תקופת ש ירותו בשירות )ג(
 מס ך כל  ימי חופשת המחלה המגיעים לו בעד כ ל תקופת שירותו הנושאת זכות 65%- לא יותר מהמדינה
 מסך  כל   ימי חופשת % 65-ניצל העוב ד יות ר מ.  ימים ל כל   חודש שירות2½בשיעור של   ,  מחלה לחופשת

 . לא ישולם לו  כל פי צוי, המחלה האמורה
 )13/עג()8/עז(

 
33.272 
 פיצוי בעד חופשת מחלה שלא נוצלה לעובדים בפנסיה צוברתחישוב ה

 . זוכאמור בפסקה,  הצבורההמחלה 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 העובד   .1
  ימי חופשת המחלה המגיעים לו בעד  כל תק ופת שירותו הנושאת  סך כל: דהיינו, ביום פרישתו

בניכוי כ ל חו פשת מחלה במ שכורת ,  ימים  ל כל חודש  שירות2½ זכות לחופשת  מחלה בשיעור  של  
 ;מלאה שניצל ב משך כל ת קופת  שירותו

,  תובא בחשבון באופן יחסי לחלקיות המשכורת ששולמה-חופשת מחלה במחצית המשכורת  .2
 .צית התקופה תובא בחשבוןכלומר רק מח

33.270 - 33.272 
  חופשות- 33פרק 

___________________________________________________________________________

2.3.2017 



 
העובד נמצא בלתי כשיר להמשיך בעבודתו הקודמת או בכל התעסקות אחרת באותו מקום  )ג(

 .עבודה מחמת מחלתו או ליקויו הגופני או השכלי
ת קנות משפחות חי ילים שנספו , א 13'  ס1950-י "שהת, )תגמולים ושיקום(חוק משפחות חי ילים שנספו במערכה (

 )4, 1'  ת1975-ו"הת של , )העסק ת  עובד מעבר לגיל הפרישה(במערכה 
 )9/סז()12/עד(

 
  זכויות הקשורות בפרישה לקצבה- 82.55

 
82.551 

וכן זכויות שאיריו של עובד  , ביזמתו או ביזמת נציב  שירות המדינה, זכויות עובד אשר פרש לקצבה
 .85.6- ו85.4, 85.3נה מפורטות בפרקי מש, אשר פרש לקצבה

 
  נוהל הטיפול בעובד הפורש לגמלאות- 82.56

 
82.561 

הינם חלק ממחויבות המעסיק לעובדיו שעבדו שנים , הנהלים לטיפול בעובד הפורש לגמלאות )א(
 ;רבות במשרד

ד בכל משרד בידי עובד מיחידת משאבי אנוש שסיים הטיפול בעובד הפורש לגמלאות מופק )ב(
 ;קורס רפרנטים לענייני גמלאות

 . ובת יאום עם מנהל משאבי אנוש במשרדלשירותי  רו וחה במ שרדהעובד יפעל בשיתוף עם האחראי  )ג(
 

82.562 
 שיחה אישית לפני הפרישה

. או עובד הרווחה/אות ושנה לפני הפרישה יוזמן העובד הפורש לשיחה אישית עם הרפרנט לענייני גמל
צירוף , שירות קודם (זכויותהשיחה תוקדש לבדיקה ואימות הפרטים בנושאים הקשורים בקביעת 

 . של הפרישהאחריםים ובהיבט) הגדלת שירות וכדומה, שירות
 

82.563 
 הכנה לפרישה

למפגשי , לאחר קיום השיחה האישית במשרדו, כל עובד יוזמן במרוצת השנה שלפני הפרישה )א(
 ;ידי נציבות שירות המדינה-הכנה לפרישה המאורגנים על

, זכויות לגמלאות( לעובד הפורש המגיעות שונות מתן מידע על זכויותמפגשים אלה יוקדשו ל )ב(
 ;ולדיון בהיבט החברתי והאנושי של הפרישה, )ביטוח לאומימס הכנסה ו

נערכים בשעות העבודה ועל חשבון תקציב  , בנות זוגם/המפגשים מיועדים לעובדים ולבני )ג(
 .המשרד

 
82.564 

 טקס הפרישה
 :הטקסים לעובדים הפורשים לגמלאות ייערכו בשתי מסגרות

.   בפרקי זמן ובמועדים קבועים שתקבע הנהלת המשרד או יחידת הסמך -טקס פרישה משרדי  )א(
ם לשיקולי הנהלת המשרד יוזמנו בהתא. לטקס יוזמנו כל העובדים המועמדים לפרישה לגמלאות

 .למסיבה גם בני משפחותיהם של העובדים
שווה (השי יינתן בצורת מדליה או שי שווה ערך אחר .  לעובד הפורשענק שיובמהלך הטקס י

אשר ישמש מזכרת לעובד הפורש כאות הוקרה על פעילותו רבת השנים ) ערך מבחינה ערכית
  . כל שנה מראש בתקציבו השנתי,ה לכךהמשרד יכלול את ההוצאה הצפוי. במשרד

השכלה , ידי אגף הדרכה-על, מעת לעת, סכום ההקצבה לטקס פרישה משרדי לעובד יפורסם
 ;ורווחה בנציבות שירות המדינה

 )3/שע(
ידי חברי ו  -ביחידת העובד על, או סמוך לו,  הטקס ייערך ביום הפרישה-קס פרישה יחידתי ט )ב(

המוזמנים לטקס זה ייקבעו בהתייעצות עם העובד הפורש . לעבודה בתיאום עם ועד העובדים
 )31/נט(.לגמלאות

 
82.565 

 שמירת קשר עם גמלאים
 ;גמלאי המשרד הם חלק בלתי נפרד מאוכלוסיית המשרד )א(
יפול בשמירת הקשר עם גמלאי המשרד ייעשה בשיתופם הפעיל של הגמלאים באמצעותו של  הט )ב(

 ; עובד הרווחה במשרד

82.549 - 82.565 
  סוגי פרישה מן השירות- 82פרק 

___________________________________________________________________________

21.12.2014 



 ; הקשר יקוים בין יחידת המוסד לבין הגמלאים ויש לקיימו בכל התחומים המפורטים )ג(
ועם גמלאים שפרשו  , ) ומעלה60מגיל (ים עם הגמלאים שפרשו מטעמי גיל ישמירת הקשר תקו )ד(

 ;ריאותמטעמי ב
שמירת הקשר עם גמלאים שפרשו בגילים נמוכים יותר תהיה בהתאם להחלטת האחראי לשירותי  )ה(

 ; הרווחה והנהלת המשרד
 ; זוגם  של עובדים שנפטרו בשירות ועם בני זוגם של גמלאים שנפטרויישמר ה קשר עם  בניכמו כן  )ו(
 :הדרכים לשמירת הקשר הן )ז(

הזמנת הגמלאים פעמיים בשנה בחגים : גון כ,הזמנת הגמלאים לאירועי המשרד או היחידה .1
, פתיחת תערוכההזמנת הגמלאים ל, )לקראת ראש השנה ולקראת פסח(להרמת כוסית 

 ;חנוכת מבנה או מתקן חדש וכדומה
 :לקראת חג הפסח ולקראת ראש השנה  בתלוש הגמלהשיקבלת  .2

 לגמלאים בפנסיה תקציבית )א
   ; הגמלאות במשרד האוצרת מינהלבאמ צעו תיוענק    השי, לאים בפנסיה תקציביתלגמ

 לגמלאים בפנסיה צוברת )ב
, שפרשו מעבודתם בשירות המדינה אשר אינם מבוטחים בפנסיה תקציביתגמלאים ל

יימו לגביהם אחד ידי  מינהלת הגמלאות במשרד האוצר לאחר שהתק-השי יוענק על
 :מהתנאים הבאים

כמי שבשל מצב בריאותו , ידי קופת הגמל שבה הוא מבוטח-עובד שנקבע על .1
 ; הגמל בשל האמורלקצבה מקופת המדינה והוכר כזכאיאינו מסוגל לעבוד בשירות 

 ;עובד אשר פרש פרישה מוקדמת במסגרת תכנית פרישה .2
 ;הלך עבודתו בשירות המדינה שנפטר במאו ש ל עוב ד  של גמלאי ש נפטרת הזוג /בן .3
 :עובד אשר מתקיימים לגביו כל התנאים הבאים .4

 ;  שנים60העובד פרש מעבודתו בשירות המדינה לאחר שמלאו לו  .א
 ; שנים או יותר10העובד עבד בשירות המדינה במשך תקופה של  .ב

מחלקת משאבי אנוש תעביר את רשימת הפורשים בפנסיה צוברת לאגף בכיר 
אשר יבחן את זכאותו של העובד שפרש , נציבות שירות המדינהפרישה וגמלאות ב

 .לשי לחג  בהתאם לאמור בנסמן זה
 )15/עג )(8/עז(

 ;כינוס הגמלאים מספר פעמים בשנה לשמיעת הרצאות ופעילויות אחרות .3
 ;שיתוף הגמלאים בטיולים הנערכים לעובדי המשרד או עריכת טיולים בנפרד .4
ידי המשרד בתיאום עם החברה -נופשונים לגמלאים במסגרת קבוצתית המאורגנת על .5

 ;מ"ות לעובדי המדינה בעלמפעלי כלכלה ותרב
סיוע כספי באמצעות קרנות :   כגון,קיום קשר אישי עם הגמלאים הזקוקים לסיוע ולתמיכה .6

קרן סיו ע  , לעובדי המדינה במצוקה" קרן מיכאל ";מ"החברה למפעלי כלכלה ותרבות בע
 ;לגמלאים וכדומה

 ; הגמלאיםכדי להגביר את תחושת השותפות בין ההנהלה לבין, משלוח פרסומי המשרד .7
 ;עריכת ביקורים אצל גמלאים חולים והענקת שי .8
לקבלת מידע ולהעלאת בעיות שונות  , קבלת קהל הגמלאים במשרד בימים קבועים מראש .9

 ;שבהן נתקל הגמלאי
 .ידי גמלאים-בעת חירום ניתן לאייש משרות חיוניות על .10

 
82.566 
 יפורסמו 82.565 כמפורט בפסקה יותהפעילו המוקצבים לגמלאי לשנת התקציב עבור ביצוע הסכומים

 . שירות המדינהבנציבות השכלה ורווחה, להדרכה האגףידי - לעת עלמעת
 

82.567 
רה במספר המשתתפים בפעילות  קשואינהלכנסים שנתיים ולביקורים ,  הסכומים לטיוליםהקצאת

 . והאלמנותהאלמנים, אלא בהתאם למספר הגמלאים והגמלאיות, ל"הנ
 

82.568 
,  תקציבי מתאים למימון פעולות חברתיותכיסויאם קיים ,  רשאי להקציב סכומי כסף נוספיםהמשרד

ידי הנהלת -שאושרו על,  שירותי רווחהעלידי האחראי -נוספות היזומות עלורווחתיות תרבותיות 
 .המשרד

 )3/שע(
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