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אל :המעסיקים במגזר הציבורי
הנדון  :הנחיות נציב שירות המדינה בעניין צו ההרחבה בנושא קיצור שבוע העבודה
חוזר נציב שירות המדינה מיום 12.4.2018
 .1ביום  12.4.2018פרסם מ"מ נציב שירות המדינה ,מר אהוד פראוור ,הנחיות ראשוניות לקיצור
שבוע העבודה בשירות המדינה (להלן" :הנחיות הנציב") ,בעקבות פרסום צו ההרחבה בדבר
קיצור שבוע העבודה במשק (להלן" :צו ההרחבה") ,וכמפורט בהנחיות הנציב (המצ"ב).
 .2בצו ההרחבה נקבע בין היתר כי:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

"היקף שבוע העבודה במשק יקוצר בשעה אחת ,כך ששבוע העבודה יעמוד על  42שעות
עבודה ,ללא הפחתה בשכר" (סעיף  2.1לתוספת לצו ההרחבה).
"היום המקוצר ייקבע בהתאם לצרכי העבודה ,ולמקובל במפעל ,וככל הניתן בהתחשב
בבקשות ובצרכי העובדים" (סעיף  2.3לתוספת לצו ההרחבה).
"קיצור שבוע העבודה ל 42 -שעות שבועיות יחול גם על עובדים העובדים כיום יותר מ42 -
שעות בשבוע אך פחות מ –  43שעות עבודה" (סעיף  2.7לתוספת לצו ההרחבה).
"הפחתת שעת העבודה לפי צו זה לא תהווה עילה  ...להפחתות שעות עבודה או לשינויים
בתנאי העבודה של העובדים המועסקים לפני תחילת צו זה  42שעות או פחות" (סעיף 2.10
לתוספת לצו ההרחבה).
הוראות קיצור שבוע העבודה "לא יחולו על מי שחוק שעות עבודה ומנוחה ,התשי"א – 1951
אינו חל עליו מכוח הוראות סעיף (30א) לחוק האמור" (סעיף  2.12לתוספת לצו ההרחבה).

 .3הנכם רשאים להפעיל את האמור בהנחיות הנציב ,בשינויים המתחייבים.
 .4קיצור שבוע העבודה יבוצע על ידי הפחתת חצי שעת עבודה ,ביום מוגדר וקבוע במהלך שבוע
העבודה (להלן" :היום המקוצר ") ,לעובדים במשרה מלאה ,כך ששבוע העבודה יעמוד על 42
שעות עבודה ,ללא הפחתה בשכר.
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 .5היום המקוצר ייקבע בהתאם לצרכי העבודה ולמקובל בגוף הציבורי ,וככל הניתן בהתחשב
בבקשות וצרכי העובדים.
 .6היום המקוצר שנקבע עבור עובדים בשירות המדינה ,בשלב זה ,הוא יום חמישי בשבוע ,וכמפורט
בהנחיות הנציב .למען הסדר הטוב מבוקש כי ,היום המקוצר לעובדים בגופים הציבורים ייקבע,
ככל הניתן ,לאותו היום המקוצר שיוגדר לעובדים בשירות המדינה ,ובשלב זה ליום חמישי בשבוע.
.7

כאשר צרכי העבודה מחייבים זאת ,רשאי מנהל הגוף במגזר הציבורי ,לשנות את היום שנקבע כיום
המקוצר בשבוע ,תוך עדכון העובדים בדבר היום המקוצר ,ובלבד שיינתן לעובדים יום מקוצר אחר
באותו שבוע ,וככל הניתן בהתחשב בבקשות ובצרכי העובדים.

 .8במקומות עבודה בהם עובדים בעבודת משמרות יקבע מנהל הגוף במגזר הציבורי את שעות
העבודה של כל משמרת ואת סדרי העבודה בהתאם לצרכי העבודה ,כתוצאה מהשינוי על פי צו
ההרחבה ,ויעדכן את העובדים בדבר קביעה זו.
 .9בכל שאלה העולה מיישום צו ההרחבה ,אנא עמדו בקשר עם הסגן הבכיר הרלוונטי באגף השכר
והסכמי עבודה ,במשרד האוצר.
 .10בתקופה הקרובה יופצו הנחיות משלימות לעניין קיצור שבוע העבודה בשירות המדינה.

בברכה,
שי באבד
מנכ"ל משרד האוצר
והממונה על השכר (בפועל)
העתק :
מר אהוד פראוור  -מ"מ נציב שירות המדינה
מר אבי ניסנקורן – יו"ר ההסתדרות העובדים הכללית החדשה
מר חיים ביבס  -יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין ,מכבים-רעות
מר שלמה דולברג  -מנכ"ל מרכז השלטון המקומי
גב' חגית מגן  -הממונה על הסכמי עבודה ושכר במרכז השלטון המקומי
מר אברהם פרץ  -סמנכ"ל משאבי אנוש ומינהל בעיריית תל אביב
מר ישראל נדיבי – מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות
מר שלמה תנעמי – יו"ר חבר המועצות הדתיות
מר מאיר שפיגלר  -מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי
מר בועז הירש – מנכ"ל שירות התעסוקה
פרופ' זאב רוטשטיין – מנכ"ל הסתדרות מדיצינית הדסה
מר מיכאל אורן– סמנכ"ל וראש חטיבת משאבי אנוש ומידע ,שירותי בריאות כללית
גב' דבורה מרגוליס – ראש מינהל ועדת ראשי האוניברסיטאות
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