מדינת ישראל

נציבות שירות המדינה

אגף בכיר הדרכה ,השכלה ורווחה

 01במרץ 2017
ג' באדר תשע"ז
0491-0011-2017-001382
חוזר מס' רו – )3( 17
עדכון 12.3.2017
אל:

מר יוסי איצקוביץ ,סגן בכיר לחשב הכללי
הסמנכ"לים הבכירים למינהל ולמשאבי אנוש במשרדי הממשלה וביחידות הסמך
הממונים על הרווחה במשרדי הממשלה וביחידות הסמך

הנדון :סכומי השתתפות המשרדים ויחידות הסמך בשי לחג לעובדים הפעילים בשנת
התקציב  - 2017עדכון
בעקבות ההבנות שהושגו עם הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן" :ההסתדרות")
בדבר החלת הסדר רוחבי בשירות המדינה בעניין השתתפות בהוצאות בגין ארוחות (להלן:
"הסדר ההשתתפות")  ,לאור ביטול התשלום עבור שיחות טלפון ולאור ההסכמה בדבר
החלת הסדר ההשתתפות בשירות המדינה בתום תשעה חודשים ממועד חתימת ההסכם
הקיבוצי בעניין ,הוחלט כדלקמן:
 .1להגדיל ,עבור העובדים הזכאים ,כמפורט בסעיף  3להלן ,באופן חד פעמי ,את סכום
השתתפות המשרדים בשי לחגים ,לשנת תשע"ז ,בסכום נוסף ,בגין "הסדר
ההשתתפות" .
 .2הסכום הנוסף ,המפורט בסעיף  4להלן ,יתווסף לסכום ההשתתפות של המשרד בשי
לחג הפסח ,אשר מוענק לקראת חג הפסח ,בהתאם לחוזר אגף בכיר הדרכה ,השכלה
ורווחה מספר רו –  )2( 17מיום  25בינואר ( 2017להלן" :החוזר מיום )25.1.2017
ולהוראת תכ"מ מספר .13.13.3
 .3זכאות
עובד זכאי הינו עובד אשר עומד בשני התנאים להלן במצטבר:
(א) הוא "עובד" כהגדרתו בנספח א' להוראת תכ"מ " -13.13.3שי לחג לעובדים":
עובד קבוע ,עובד על פי חוזה מיוחד ועובד ארעי ובכלל זה סטודנטים ,מתמחים
ועובדים במשרה חלקית כמפורט ב חוזר אגף בכיר הדרכה ,השכלה ורווחה -
"הזכאות לשי לחג  -רענון והבהרה" מיום  29/12/2014בקישור שלהלן:
http://www.csc.gov.il/DataBases/Hozrim/Documents/Welfare/revacha11 -2014.pdf

דירוג הזכאים  -כל הדרוגים הקיימים זכאים לסכום ההשתתפות לרבות דרוגים
המקבלים דמי כלכלה גלובאלית ולא כולל דירוגי רופאים ,מורים ועובדי דירוג
מחקר וכפי שיפורסם על ידי אגף הממונה על השכר באוצר.
קריית בן -גוריון ,רחוב קפלן  ,3ירושלים ,המען למכתבים :ת"ד  34076ירושלים 91340
טלפון :הדרכה ,02-6705220 :רווחה 02-6705188 :פקס :הדרכה ,02-6705618 :רווחה02-6705115 :
הדרכה והשכלה ברשתhttp://www.csc.gov.il/Units/EducationWelfare/Pages/default.aspx :
חפשו אותנו גם בפייסבוק  -נציבות שירות המדינה
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לעניין ההגדרה האמורה  -במקום "אשר בעת קבלת השי הועסק מעל ארבעה חודשים
רצופים בעבודה במשרד" יבוא" :אשר ביום  28.2.2017הועסק במשך לפחות ארבעה
חודשי עבודה רצופים בשירות המדינה".
עובד שלא הועסק באופן רציף (כלומר הייתה הפסקת עבודה  -מעבר ממשרד למשרד
ברצף לא נחשב הפסקת עבודה) בתקופה  1/11/16עד  28/2/17כולל ,אינו נחשב עובד
זכאי ולא יקבל את סכום ההשתתפות כלל.
מועסק במשרד או ביחידה בשירות המדינה שאינו אחד המשרדים או היחידות
( ב)
המפורטים להלן:
( )1בתי החולים הממשלתיים.
( )2משרד הביטחון.
( )3משרד החוץ.
( )4מקומות עבודה בהם מועסקים עובדים בחו"ל
( )5כל יחידה אחרת שלגביה תודיע ההסתדרות ,בהתאם לאמור בהסכם
הקיבוצי מיום  1/3/2017כי ברצונה להשאיר בתוקפו את הסדר סבסוד
הארוחות הקיים בה כיום ולא ליישם לגביה את הסדר ההשתתפות.
(להלן" :עובד זכאי")
למען הסר ספק ,גמלאים ועובדים אחרים שפרשו משירות המדינה לפני יום 31/03/17
אינם זכאים להשתתפות האמורה בחוזר זה.
 .4סכום השתתפות המשרד בשי לחג בגין "הסדר ההשתתפות"
סכום ההשתתפות הנוסף בגין "הסדר ההשתתפות" עבור עובד זכאי כאמור לעיל יהיה
 ,₪ 2,600פרט לסטודנטים אשר יהיו זכאים ל ₪ 1300-בלבד.
סכום ההשתתפות הנוסף ,ימומן על ידי המשרד ,יתווסף לסכום ההשתתפות לפי
החוזר מיום  , 25.1.2017ויוענק לעובד בהתאם להנחיות מטה השכר באגף החשב
הכללי באוצר ,בנושא זה ,כמפורט להלן.
האפשרויות למימוש סכום ההשתתפות:
א .העברת הסכום לוועד העובדים לצורך רכישת תווי קנייה באמצעות וועד העובדים
(וועד העובדים פועל בהתאם לנוהל רכש של ההסתדרות – ראו בקישור שלהלן:
)http://hahistadrut.org.il/vaad-ovdim-money-management
ב .רכישת תווי קניה באמצעות המשרד בכפוף להחלטת וועדת המכרזים של המשרד.
ג .תשלום לעובדים באמצעות תלוש המשכורת ,במשכורת חודש מרץ (המשולמת ב -
 1באפריל).
ככלל ,דרך המלך למימוש סכום ההשתתפות תהיה באמצעות רכישת תווי קניה
בהתאם לאפשרויות א' או ב'.
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במקרים בהם קיימת בעיי ת ישימות או בקרה ,בהתאם להחלטת מנכ"ל וחשב
המשרד/יחידת הסמך ניתן יהיה לפעול בהתאם לאפשרות ג' ,וזאת בכפוף לאישור
אגף התקציבים במשרד האוצר.
ביחס לעובדים שאינם חברים בוועד העובדים יש לפעול בהתאם לאפשרות ג'.
במקרים בהם נבחרה אפשרות א' ,לאור סכום ההשתתפות החריג  -חלוקת תווי
הקניה תעשה בשיתוף עם הנהלת המשרד ותחת בקרה מיטבית של הנהלת המשרד.
 .5בכפוף לאמור בסעיפים  2ו  3 -לחוזר זה ,יחולו על סכום ההשתתפות הנוסף כמפורט
בחוזר זה ,כל הכללים וההוראות המפורטות בהוראת תכ"מ " 13.3.3שי לחג לעובדים"
ובכלל זה זקיפת הטבה כאמור בהור את התכ"ם" ,אופן יישום כללי המס במגזר
הציבורי" ,מס' .13.5.1

בברכה,

אופיר בניהו
מנהל אגף בכיר הדרכה השכלה ורווחה

העתק:

מר משה דיין – נציב שירות המדינה
מר ערן יעקב – הממונה על השכר והסכמי עבודה ,משרד האוצר
מר אריאל יעקובי – יו"ר הסתדרות עובדי המדינה
מר אפריים מלכין – סגן בכיר לממונה על השכר באוצר

עמוד  3מתוך 3

