מדינת ישראל

נציבות שירות המדינה

אגף א' תנאי שירות ויחסי עבודה

ירושלים ,י' בשבט תשע"ט
 16בינואר 2019
תיק:
0491-0006-2019-005005
חוזר מס'
אל :סמנכ"לים בכירים למינהל ומשאבי אנוש במשרדי הממשלה וביחידות הסמך
מנהלים אדמיניסטרטיביים בבתי החולים הממשלתיים
מנהלי משאבי אנוש במשרדי הממשלה וביחידות הסמך
מנהלי משאבי אנוש בבתי החולים הממשלתיים
שלום רב,
הנדון :הבהרות בנושא חוקת הנוכחות במהלך סופת השלג
 .1מבוא
היום ה  16/01/2019 -צפויה סופת שלגים באזורים מסוימים במדינה .על פי המלצת הגורמים
המוסמכים ובהתייעצות עם מנהל השרות המטאורולוגי ,ישרור במדינה באזורים מסוימים
מזג אויר סוער וקר וכנראה גם שלג בשעות אחה"צ .ההערכה כי הסופה תיכנס לאזור הגליל
העליון וצפון רמת הגולן בסביבות השעה  14:00ובאזור ירושלים וגוש עציון בסביבות השעה
.15:30
לאור הערכות אלה מנחה נציב שירות המדינה על אישורי זמני הגעה כדלהלן:
עובד מדינה ,המועסק באזור העיר צפת ,הגליל העליון (לדוגמא :בית ג'אן ,דלתון,
חורפיש ומירון) וצפון רמת הגולן ,לרבות עובד שעתי שסיים את שעות עבודתו בשל
מזג האוויר הסוער ,לפני סיום שעות התקן המאושרות ולא לפני השעה 13:00
ועבד לפחות  5שעות עבודה בפועל ,יחויב בחצי משעות החוסר על חשבון מכסת
החופשה הצבורה העומדת לרשותו או משכרו ,לפי בחירתו (בהתאם לדווח בדוח
הנוכחות) ,והשלמת התקן באותו יום ידווח כהיעדרות חריגה באישור הנציב.
עובד מדינה ,המועסק באזור העיר ירושלים וגוש עציון ,לרבות עובד שעתי ,שסיים
את שעות עבודתו בשל מזג האוויר הסוער ,לפני סיום שעות התקן המאושרות ולא
לפני השעה  14:00ועבד לפחות  5שעות עבודה בפועל ,יחויב בחצי משעות החוסר
על חשבון מכסת החופשה הצבורה העומדת לרשותו או משכרו ,לפי בחירתו
(בהתאם לדווח בדוח הנוכחות) והשלמת התקן באותו יום ידווח כהיעדרות חריגה
באישור הנציב.
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עובד מדינה ,בשאר האזורים המושפעים מהסופה ,ניתן לשחררו מהעבודה באישור
הממונה בשעה  .14:00השלמת יום העבודה תהיה על חשבון מכסת החופשה
הצבורה של העובד.
 .2הוראות כלליות:
א .תחולת הסדר זה על עובדי מדינה שמקום עבודתם או מקום מגוריהם באחד הישובים צפת,
צפון רמת הגולן ,גליל העליון או ירושלים וגוש עציון.
ב .הוראות חוזר זה לא חלות על עובד מדינה ,העובד שבוע עבודה חלקי ,והימים המפורטים
לעיל אינם חלק משבוע העבודה החלקי המאושר .לדוגמא :עובד שנקבע לו שבוע עבודה בין
הימים א'  -ג'.
ג .עובד מדינה יהיה זכאי לכללים האמורים לעיל במידה ועבד לפחות  5שעות בפועל.
ד .הסדרים שבנוגע לקיצור שעות להורה עובד יחולו בנוסף להסדר האמור ,ובלבד שהעובד עבד
מינימום  5שעות עבודה בפועל.
ה .הסדר זה יחול על עובדים בחלקיות משרה בהתאם לחלקיות משרתם.
ו .עדכונים והבהרות לחוזר זה יבחנו ויינתנו במידת הצורך בסיום הסופה.
ז .בסמכות המנהלים הכלליים ,מנהלי יחידות הסמך ובתי החולים להנחות עובד להתייצב
במקום עבודתו לאור חיוניותו.

בברכה,

נאדר אלקאסם
מנהל אגף א' תנאי שירות ויחסי
עבודה
בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוזר זה להוראות התקשי"ר ,הוראות התקשי"ר הן ההוראות המחייבות.
העתק :פרופ' דניאל הרשקוביץ ,נציב שירות המדינה
מר קובי בר נתן ,הממונה על השכר
מר אבי חליבה ,הממונה על משרדי הממשלה ויחידות הסמך
גב' אילה גונן אשרי ,הממונה על מערכת הביטחון
מר יוני דוקן ,הממונה על מערכת הבריאות
גב' חמוטל בן דור ,סגנית הממונה על השכר
גב' סיגל אביב ,מרכזת בכירה ,תנאי שירות ויחסי עבודה
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