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 4.2נוהל חופשות והיעדרויות
4.2.1

כללי

מס .נוהל
נוהל קודם בנושא
תפוצה
הגורמים האחראים לביצוע הנוהל
נספחים
תאריך תוקף
מסמכים ישימים

4.2.2

2019/1/4.2
אין
מנהלי אגפים הרשות לשירות לאומי-אזרחי,
מנכל"ים בגופים המוכרים
גופים מוכרים
-2019/1/4.2א ("טופס אישור מחלה") ,סעיף  16.5להלן
01.01.2019
חוק שירות אזרחי ,התשע"ז2017-

לשון החוק

סעיף  1לתוספת הראשונה לחוק מורה ,בין היתר ,כדלהלן:
מתנדב המשרת חמישה ימים בשבוע ,זכאי ל 22-ימי חופשה לכל שנת שירות ,שייחשבו
()1
(א)
חלק מהשירות ,ואם הוא משרת שישה ימים בשבוע – ל 26-ימי חופשה לכל שנת שירות ,שייחשבו חלק
מהשירות;
מועדי החופשה כאמור בפסקה ( )1ייקבעו בידי הגוף המפעיל; בקביעתו כאמור יתחשב הגוף
()2
המפעיל ,ככל האפשר ,ברצון המתנדב ,בכפוף למועדי פעילותו של הגוף המפעיל.
(ב)

בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א) ,מתנדב זכאי לימי חופשה בחגים ,שיכללו

לגבי מתנדב שהוא יהודי – את מועדי ישראל כמשמעותם בסעיף 18א לפקודת סדרי השלטון
()1
והמשפט ,התש"ח( 1948-להלן – פקודת סדרי השלטון והמשפט) ,ואת יום העצמאות;
לגבי מתנדב שאינו יהודי – את מועדי ישראל או את חגי עדתו כמשמעותם בסעיף 18א לפקודת
()2
סדרי השלטון והמשפט ,לפי בחירתו ,ואת יום העצמאות.
(ג) מתנדב זכאי לזכויות כפי שהיו ניתנות לו אילו היה עובד ,לעניין היעדרות בתשלום מתעסוקה ביום
בחירות לפי סעיף  10לחוק-יסוד :הכנסת ,וביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל לפי סעיף 4א לחוק יום
הזיכרון לחללי מערכות ישראל ,התשכ"ג1963-

סעיף (8ג) לחוק קובע כי –
(ג) "...המנהל רשאי להורות על נסיבות שבהן מתנדבים יהיו זכאים להיעדר משירות וכן רשאי הוא
להתיר למתנדב להיעדר מהשירות ,במקרה מיוחד המצדיק זאת"..
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4.2.3

מטרת הנוהל

מטרת נוהל זה להסדיר את נושא החופשות וההיעדרויות ממקום השירות של המתנדבים בשירות
הלאומי או בהתנדבות הקהילתית ,בהתאם לחוק.

4.2.4
4.2.5

הנחיות לביצוע
כללי
4.2.5.1

מתנ דב נדרש לשרת מכסת שעות שבועיות של  40שעות שבועיות
בממוצע לחודש בהתאם לחוק ולנהלים .מכסה זו יכולה להתפרס על
פני חמישה או שישה ימים בשבוע – לא פחות מזה ולא יותר מזה –
בכפוף להסכמת המתנדב והגוף המפעיל .בקשה חריגה למספר שונה
של ימי שירות שבועיים תוגש באופן מנו מק ומפורט לרשות .לא ניתן
לצבור יתרת שעות מחודש לחודש ,כך לדוגמא :מתנדב אשר שירת
בחודש אחד בממוצע  45שעות שבועיות לא יוכל לקזז בחודש העוקב
ממכסת השעות להן נדרש .כל זאת ,למעט מקומות שירות אשר
ביקשו מערכת ימי שירות ושעות שירות שונה והבקשה אושרה ע"י
הרשות.

4.2.5.2

בהת אם לאמור בחוק ,מתנדב המשרת  5ימים בשבוע זכאי ל  22 -ימי
חופשה ,ומתנדב המשרת  6ימים בשבוע זכאי ל  26 -ימי חופשה.

4.2.5.3

מתנדב אשר בחלק מהשבועות משרת חמישה ימים או שישה ימים,
מכסת החופשה השנתית תחושב לו באופן יחסי ,לדוגמא :מתנדב
המשרת חצי חודש  5ימים בשבוע יתרת החודש  6ימים בשבוע יהיה
זכאי למכסת חופשה בת  24ימים בשנה .בערבי חגים וחול המועד
ינוכה חצי יום חופשה.

4.2.5.4

מתנדב אשר נדרש והסכים לשרת ביום שבתון ,בהתאם לכללי ונהלי
הרשות ,יהיה זכאי ליום חופש בתמורה ליום השבתון שבו שירת.

4.2.5.5

מתנדב אשר השתתף בימי הכשרה כללית לשירות (טרום שי רות),
אשר לא ניתן אישור המנהל לאי הכרה כימי שירות לגביהם ,כאמור
בנוהל הכשרות ,יהיה זכאי לימי חופשה חלף ימי ההכשרה אלו.

4.2.5.6

החופשות וההיעדרויות המאושרות המובאות להלן הינן מעבר למכסת
החופשה הקבועה בחוק.

4.2.5.7

בתקופת ההיעדרות המאושרת המתנדב יהיה זכאי לתשלום דמי הכיס
מא ת הגוף המפעיל.
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4.2.6

היעדרות בימי החגים והמועדים

בנוסף לימי החופשה השנתית זכאי המתנדב להיעדר בימי החגים והמועדים על פי הטבלה להלן:
מתנדב יהודי
ראש השנה – 2
ימים
יום הכיפורים – 1
יום
סוכות –  1יום
שמחת תורה – 1
יום
פסח –  2ימים
שבועות –  1יום

מתנדב מוסלמי
מתנדב נוצרי
מתנדב דרוזי
הראשון במוחרם
חג המולד –  2ימים
חג אל אדחה –  4ימים
(ראש השנה) –  1יום
חג הנביא שועייב (יתרו) ראשית השנה –  1יום חג מולד הנביא – 1
יום
–  4ימים
חג אל פיטר –  3ימים
התגלות –  1יום
יום העצמאות –  1יום
לפני חג אל אדחה – 4
שישי
חג הנביא אל ח'דר יום
ימים
הפסחא –  1יום
(אליהו)  1 -יום
יום העצמאות –  1יום
חג הנביא סבלאן –  1יום חג הפסחא –  2ימים
עליה השמימה – 1
יום

יום העצמאות – 1
יום
מתנדב אשר חוגג
ביו"ט שני של גלויות
להלכה
בהתאם
יצהיר על כך ויהיה
זכאי לחופשה נוספת
ביום זה
סה"כ –  11ימים
סה"כ –  9/10ימים

4.2.7

יום העצמאות –  1יום

חג שבועות –  2ימים

סה"כ –  10ימים

סה"כ –  11ימים

היעדרות בשל אבל

מתנדב הנעדר משירות לאומי או מהתנדבות קהילתית עקב אבל על פטירת קרוב משפחה מדרגה
ראשונה זכאי להיעדרות של ימי האבל הנהוגים על פי דתו ובנוסף יומיים נוספים .כדלהלן:
מתנדב יהודי
קרוב
משפחה
מדרגה
ראשונה
(רשימה
מותאמת
ביחס
למתנדב)
משך
ההיעדרות

מתנדב דרוזי

אב ,אם ,בן ,בת,
אב ,אם ,בן ,בת ,אח ,אחות,
סבא ,סבתא ,אח,
בעל.
אחות ,חותן,
הערה :במקרה פטירה של סבא גיס ,גיסה ,אחיין,
אחיינית ,דוד,
וסבתא תינתן חופשה ביום
ההלוויה ויומיים נוספים מימי דודה ,בן-דוד ,בת
דוד ,בעל.
השבעה (סך הכל  3ימים).

מתנדב
נוצרי
אב ,אם ,בן,
בת ,סבא,
סבתא ,אח,
אחות ,דוד,
דודה (קרובי
דם בלבד),
בעל.

מתנדב
מוסלמי
אב ,אם ,בן,
בת ,סבא,
סבתא ,אח,
אחות ,דוד,
דודה (קרובי
דם בלבד),
בעל.

מיום הפטירה
מיום
מיום הפטירה ועד יום הקבורה תשעה ימים
הפטירה ועד ועד יום
ועוד שבעה ימי אבל לאחר יום מיום הפטירה
יום הקבורה הקבורה ועוד
(הכוללים את
הקבורה .וכן יומיים נוספים
היומיים הנוספים ועוד חמשה חמשה ימים
לאחר שבעת ימי האבל.
(הכוללים את
ימים
כאמור).
חל יום א' של פסח ,שבועות,
היומיים
(הכוללים
יום א' של סוכות ,יום א' של
את היומיים הנוספים
ראש השנה או יום הכיפורים
כאמור) החל
הנוספים
בתוך שבעת הימים הבאים
כאמור) החל ביום הקבורה.
אחרי הקבורה ,תוכר
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ההיעדרות עד לאותו יום
בלבד .אם יום הפטירה חל
בראש השנה ,בפסח או
בסוכות תוכר גם היעדרות
לשבעה ימי אבל לאחר סיום
החג.

4.2.8

ביום
הקבורה.

היעדרות בשל בחינות

מתנדב זכאי ליום היעדרות בשנת השירות הראשונה ,ובשנה השנייה ל 3-ימי היעדרות ,לצורך הכנה
לבחינה פסיכומטרית או לבחינת בגרות אחת או לבחינת אמי"ר/אמיר"ם אחת ,בתיאום עם הגוף
המפעיל ובאישור רכזת הגוף המוכר.

 4.2.9היעדרות בימי צום
צום תשעה באב – מתנדב הצם בצום תשעה באב ,יהיה זכאי להיעדר מהשירות ביום זה ,והיעדרות זו
לא תקוזז מחשבון ימי החופשה השנתית המגיעה לו .זאת ,בתנאי שהודיע מראש לרכזת הגוף המוכר
ולאחראי בגוף המפעיל על כוונתו לצום ולהיעדר מהשירות וחתם על הצהרה שהוא צם.
מתנדב שאינו צם ביום זה ,חייב להתייצב לשירות כרגיל ,כבכל יום אחר.
צומות אחרים (שמתחילים מהבוקר) – מתנדב הצם בכל יום צום אחר ,רשאי להיעדר מהשירות ביום
הצום למשך שעתיים והיעדרות זו לא תקוזז מחשבון ימי החופשה השנתית המגיעה לו .זאת ,בתנאי
שהודיע מראש לרכזת הגוף המוכר ולאחראי בגוף המפעיל על כוונתו לצום ולשרת מספר שעות מקוצר
ביום זה ,וחתם על הצהרה שהוא צם.
היעדרות מהשירות במשך יום שלם בימים אלה תיחשב כיום חופשה ותיגרע מימי החופשה השנתית.

 4.2.10שביתה במקום השירות
 4.2.10.1בזמן שבי תה במקום השירות האחראי על המתנדב במקום השירות יודיע
למתנדב האם להתייצב במקום השירות או לא.
 4.2.10.2התצייב המתנדב בזמן השביתה בהתאם להחלטת האחראי כאמור  -לא ישמש
כמחליף לעובדים הקבועים ,איסור החלפת כח אדם נכון אף שלא בזמן שביתה.
 4.2.10.3הודיע האחראי למתנדב שלא להגיע למקום השירות – לא יתיצב המתנדב
במקום השירות וימים אלו יחשבו כימי שירות שלא ינוכו ממכסת ימי
החופשה.
 4.2.10.4נמשכה השביתה יותר מ  7 -ימים במצב זה ,יפעל הגוף המוכר להציב את
המתנדב במקום שירות חלופי ,במידה ולא נמצא מקום שירות חלופי ,יימסר
דיווח על כך לרשות ,אשר תקבע אם לאשר ת קופה זו כשירות בהתחשב
בסבירות ניסיונות השיבוץ ביחס לנסיבות השביתה.
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 4.2.11חופשת לידה
4.2.11.1

מתנדבת שיולדת במהלך שירותה ,תוכל להיעדר למשך  14ימים .תקופה
זו לא תקוזז ממכסת ימי המחלה או החופשה העומדים לרשותה.

4.2.11.2

במידה ומצבה של המתנדבת דורש זאת ובכפוף לאישור רפואי ,המתנדבת
ר שאית לצאת לחופשת מחלה ,על חשבון מכסת ימי המחלה העומדים
לרשותה.

4.2.11.3

מתנדבת שילדה במהלך שירותה ונעדרה מעבר למכסה המאושרת כאמור
לא תדרש להגיש בקשה לאישור חריגה נוספת בהתאם לנוהל רציפות
בשירות (חודש .) 14

 4.2.12היעדרות בשל מזג אוויר
מתנדב המשרת במקום שירות הסגור בשל מזג אוויר סוער ,רשאי להיעדר מהשירות בזמן בו סגור מקום
השירות.
מתנדב בתקן חוץ אשר הדרכים מביתו למקום השירות חסומות ולא מתקיימת בהן פעילות סדירה של
תחבורה ציבורית בשל מזג האוויר הסוער ,יהיה רשאי להיעדר מהשירות בזמן בו הדרכים חסומות
כאמור.

 4.2.13היעדרות בשל נישואין
מתנדב הנישא בזמן השירות זכאי להיעדר למשך תשעה ( )9ימים קלנדריים רצופים כולל יום הנישואין.
כל היעדרות נוספת תהיה על חשבון מכסת החופשה השנתית.

 4.2.14היעדרות בשל שמחה משפחתית
מתנדב יהיה זכאי לחופשה בת יום אחד בשל שמחה משפחתית לקרוב משפחה מדרגה ראשונה כדלהלן:
א .טקס נישואין
ב .טקס ברית מילה או זבד הבת
ג .בר מצווה או בת מצווה
חופשה זו תנוכה ממכסת החופשה העומדת לרשות המתנדב.

 4.2.15חופשה למתנדב בודד
 4.2.15.1מתנדב בודד אשר הוריו אינם מתגוררים בארץ ,דרך קבע ,זכאי לחופשה
מיוחדת בת  15ימי שירות (פרט לימי ששי ,ערבי חג ,שבתות וחגים) ,בנוסף
לימי החופש ה השנתית הרגילה החלה על כל מתנדב.
 4.2.15.2מתנדב בודד אשר רק אחד מהוריו לא מתגורר בארץ ,דרך קבע ,זכאי לחופשה
מיוחדת בת  7ימי שירות כאמור.
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 4.2.15.3חופשה מיוחדת זו הינה לטובת ביקור משפחתו של המתנדב בחו"ל ו/או
לטובת פגישה עם משפחתו בארץ ו/או לטובת סידורים אישיים הנדרשים
למתנד ב.

 4.2.16חופשה בגין פעולת איבה
 4.2.16.1מתנדב אשר במהלך שירותו הוא או בן משפחתו נפגע בפגיעת איבה
כהגדרתה בסעיף  1לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,תש"ל  , 1970 -זכאי
להיעדר מהשירות למשך  7ימי שירות
 4.2.16.2חלפו  7ימים ועדיין יש צורך בהיעדרות של המתנדב רשאי להגיש בקשה
מנומקת לרשות ל אישור היעדרות נוספת .היעדרות זו יכולה להיות עד 60
ימים.
 4.2.16.3היעדרות זו באה להוסיף על היעדרויות שונות אחרות המאושרות בהתאם
לחוק ולנהלי הרשות.
 4.2.16.4בסעיף זה "בן משפחה" :הורים ,הורי הורים ,בן זוג ,ילדים ,אחים ואחיות.

 4.2.17היעדרות ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל
 4.2.17.1מתנדב שהוא קרוב משפחתו של חלל מערכות ישראל או של מי שנפטר
כתוצאה מפגיעת איבה (כהגדרתה בסעיף  1לחוק התגמולים לנפגעי פעולות
איבה ,תש"ל  ,) 1970 -זכאי להיעדר מהשירות ביום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל בהתאם לחוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ,התשכ"ג . 1963 -
 4.2.17.2מתנדב כאמור יהיה זכ אי להיעדר בנוסף ביום האזכרה השנתי לפטירת קרוב
המשפחה שנפטר בנסיבות כאמור.
 4.2.17.3על המתנדב להודיע מראש לגוף המפעיל על קרבת המשפחה ועל היעדרות
ביום הזיכרון  /האזכרה.
 4.2.17.4היעדרות זו באה להוסיף על היעדרויות שונות אחרות המאושרות בהתאם
לחוק ולנהלי הרשות.
 4.2.17.5בסעיף זה "קרוב מ שפחה" :הורים ,הורי הורים ,בן זוג ,ילדים ,אחים
ואחיות.

 4.2.18חופשה מיוחדת חריגה
4.2.18.1

על פי הוראות החוק ,רשאי המנהל לאשר חופשה נוספת שאינה נכללת
בחופשות שפורטו לעיל ,במקרים חריגים ומיוחדים ,בהתאם לנסיבות
המקרה הפרטני.

4.2.18.2

בקשה לחופשה כאמור תוגש בכתב ,על ידי מנכ"ל הגוף המוכ ר ,הבקשה
תכלול פירוט ונימוק ככל שניתן ויצורפו אליה אסמכתאות.

4.2.18.3

חופשה במסגרת סעיף זה לא תעלה על  14ימים.
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 4.2.19היעדרויות שונות
4.2.19.1

בערבי חגים ,חול המועד ובימים אשר מקום השירות אינו פעיל כדרך
שבשגרה ,פרט לימי שבתון ינוכה חצי יום ממכסת החופשה ,על כל יום
של היעדרות מהשיר ות.

4.2.19.2

מתנדב ששירותו הופסק שלא ביוזמתו (בשל אי התאמה) – תינתן לו
אפשרות לחופשה בגין חיפוש גוף מפעיל עד  14יום (בתקופה זו המימון
של תקן המתנדב ייעשה על  -ידי הגוף המפעיל שהפסיק את שירותו של
המתנדב) .הפסקת שירות עקב התנהגות שאינה הולמת לא תזכה
בחופשה כאמור.

4.2.19.3

באחרי ות הגוף המוכר לתייק בתיק המתנדב אישור מטעמו או מטעם
הגוף המפעיל על כך שהמתנדב הפסיק את שירותו שלא ביוזמתו.

4.2.19.4

מתנדב שהוא ספורטאי מצטיין ,יחולו הור אות נוהל הקלות לספורטאי
מצטיין.

4.2.19.5

היעדרות בשל מקרה הטרדה או תקיפה מינית כאמור בנוהל טיפול
בהטרדות מ יניות.

4.2.19.6

מתנדב בש נת השירות הראשונה ,אשר מעוניין לשרת שנה נוספת ,יוכל
לקבל  3ימי חופש עבור חיפוש מקום שירות לשנה השנייה  .ימי חופש
כאמור יוכרו רק לאחר המצאת אישור מאת מקום השירות בו סייר
המתנדב.

4.2.19.7

מתנדב בשנת השירות השנייה ,יהיה זכאי לקבל  2ימי חופש עבור
חיפוש מקום לימודים לתקופה שלאחר השירות  .ימי חופש כאמור יוכרו
רק לאחר המצאת אישור מאת הגוף המוכר כי המתנדב ביקר ביום פתוח
וכיו"ב.

4.2.19.8

מתנדבת שיצאה לחופשת לידה רשאית להיעדר לכל היותר לתקופה שלא
תעלה  60ימים ובלבד שתשלים תקופה זו בעת חזרתה לשירות.

4.2.19.9

הוראה זו הינה בכפוף לנוהל רציפו ת בשירות ובהתקבל אישור המנהל
לח ריגה כאמור בנוהל רציפות בשירות.
מתנדב אשר מעוניין לקחת חלק באירועי חג הסיגד ולצורך כך להיעדר מיום
השירות או חלקו ,יוכל לעשות זאת .במקרה כזה ,ינוכה עד חצי יום חופש
ממכסת ימי החופשה שלו.

4.2.19.10

 4.2.20היעדרות עקב מחלה
 4.2.20.1לשון ה חוק
סעיף  2לתוספת הראשונה לחוק ,מורה כדלהלן:
מתנדב זכאי להיעדר מהשירות עקב מחלה ,על פי אישור רפואי ,עד  20ימים בשנת
(א)
שירות ,שייחשבו חלק מהשירות.
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על אף האמור בסעיף קטן (א) ,המנהל או מי שהוא הסמיך לכך רשאי לאשר למתנדב
(ב)
להיעדר מהשירות עקב מחלה ,מעבר ל 20-הימים האמורים באותו סעיף קטן ,אם מצא כי יש
הצדקה מיוחדת לכך ,ובלבד שתקופת ההיעדרות הכוללת לא תעלה על  90ימים ,והוא רשאי
לדרוש מהמתנדב חוות דעת רפואית נוספת או להיוועץ ברופא מטעמו ולהתחשב במשך
ההיעדרות ביחס למשך השירות בפועל; תקופת ההיעדרות שאישר המנהל לפי סעיף קטן זה
תיחשב חלק מהשירות.

 4.2.20.2כללי
מתנדב זכאי להיעדר מהשירות עקב מחלה עד  20ימים קלנדריים בשנה.
לצורך הכרה בתקופת ההיעדרות כימי שירות ,על המתנדב להמציא אישור מחלה
חתום על ידי רופא וכן מסמכים רפואיים שמעידים על הסיבה הרפואית שעומדת
בבסיס הבקשה.
המתנדב ז כאי לתשלום דמי הכיס על ידי הגוף המפעיל בתקופה זאת.
אישור מחלה על היעדרות של חלק מיום שירות ,יוכר וינוכה באופן יחסי ממכסת ימי
המחלה העומדים לרשות המתנדב.

 4.2.20.3היעדרות חריגה עקב מחלה  /הפסקת שירות מטעמי בריאות
ככלל ,היעדרות עקב מחלה תיעשה בהתאם לסעיף  . 4.2.18.2במ קרים חריגים ,כאשר
המתנדב חלה במחלה רפואית חריגה ,או נתגלה אצלו בעיה רפואית המצריכה טיפול
רפואי ממושך ,יהיה רשאי להגיש בקשה לוועדה רפואית בהתאם להוראות מטה;
הוועדה הרפואית תורכב מנציג אגף הפיקוח והיא רשאית להיוועץ ברופא  ,ורשאי
המנהל להורות על נציג נוסף שיהי ה חבר בוועדה (להלן " -וועדה רפואית").
מתנדב המבקש לאשר היעדרות חריגה או הפסקת שירות עקב מחלה ,ימלא טופס
בקשה לאישור ימי מחלה חריגה/הפסקת שירות .לבקשה יצורפו אישורים רפואיים
רלוונטיים המפרטים את הסיבה הרפואית להיעדרות הממושכת או ההפסקה ,לפי
העניין.
מתנדב אש ר הוועדה הרפואית אישרה את בקשתו להפסיק את שירותו מטעמי
בריאות לפי סעיף זה טרם השלמת  12חודשי שירות ,יקבל הטבות לפי מספר חודשי
השירות אותם שירת .מתנדב המבקש לחזור לשירות לאחר ששירותו הופסק מטעמי
בריאות ,נדרש להגיש לועדה הרפואית מסמך עדכני של רופא המאשר כי הסיבה
שבגינה הופסק השירות מלכתחילה אינה מונעת את יכולתו לשרת ,והמתנדב כשיר
לשירות .בנוסף ,המתנדב נדרש להגיש בקשה בכתב  ,למנהל הפיקוח והבקרה ברשות ,
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בגין חזרה לשירות למרות שאינו עומד בכללי רציפות השירות .במידה והועדה
הרפואית ומנהל הפיקוח והבקרה יאשרו למתנדב ל חזור לשירות ,לא יחולו עליו כללי
רציפות השירות ,והמתנדב יוכל לצבור חודשי התנדבות בהמשך לתקופה שלפני
ההפסקה ,ולהשלים  12חודשי שירות לפחות.
סייג  :למרות האמור ,מתנדב מקרב האוכלוסיות המיוחדות המוגדר כנפגע נפש
המבקש היעדרות חריגה במסגר ת נוהל זה ,יידרש להמציא איש ורי היעדרות רפואיים
וחוות דעת מעו"ס הגוף המוכר בלבד.
הוועדה תחליט על אחת מאלה:
א  .לאשר את תקופת ההיעדרות החריגה עקב מחלה ,כולה או חלקה ,עד 90
יום (הכוללים את מכסת  20ימי מחלה ( ) 90 = ּ 70+20
ב  .לא לאשר תקופת היעדרות חריגה.
ג  .לאשר הפסקת שירות מטעמי בריאות או נכות.
ד  .לא לאשר הפסקת שירות מטעמי בריאות או נכות .
ה  .לאשר חזרה לשירות למי ששירותו הופסק מטעמי בריאות.
ו  .לא לאשר חזרה לשירות למי ששירותו הופסק מטעמי בריאות.
הרשות תדווח לקרן להכוונת חיילים משוחררים על סיום השירות של המתנדב
בנסיבות אלו.
היה ואושרה תקופת היעדרות חריגה עקב מ חלה (עד  90יום) ,יהיה זכאי המתנדב
לכלל התנאים בשירות ה לאומי -אזרחי (לרבות תשלומי דמי הכיס) .הגוף המפעיל
מחויב בתשלום בגין המתנדב לתקופה זו.
בתקופה שבין הגשת בקשה להכרה בהיעדרות לפי פרק זה (היעדרות חריגה) ,לבין
החלטת הוועדה הרפואית ברשות בבקשה ,יהיה מעמדו של המתנדב לפרק זמן זה
תלוי ועומד ויוגדר כסטטוס ביניים  .עבור תקופה זו ,יהיה זכאי המתנדב לדמי כיס
וזכויות שישולמו בפועל רק לאחר החלטת הוועדה הרפואית ברשות באופן
רטרואקטיבי מהמועד שקבעה הוועדה.
הגוף המפעיל ישלם לגוף המוכר את עלות התקן בהתאם לתעריף ,עבור מתנדב
ב סטטוס ביניים כאמו ר ,כאילו היה מתנדב הנמצא בשירות .ככל ש הוועדה הרפואית
ברשות תחליט שלא להכיר בתקופה שבה נעדר המתנדב בנסיבות כאמור  -כתקופת
שירות ,יקזז הגוף המפעיל את התשלומים שהועברו על ידו בגין מתנדב זה או יושבו
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הכספים על ידי הגוף המוכר לגוף המפעיל .
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נספח  2019/1/4.2א' – טופס אישור מחלה
פרטי המתנדב/ת:
שם פרטי__________________ :

שם משפחה______________________ :

ת" ז ________________:כתובת קבועה____________________________ :
טלפון__________________ :
מקום השירות____________________________ :
כתובת מקום השירות________________________ :
טלפון _________________ :הממונה במקום השירות___________________ :
נעדרתי מהשירות מתאריך ________ עד תאריך __________ סה"כ ימים _____ :
הסיבות להיעדרות בשל מחלה /הפסקת שירות מטעמי בריאות /חזרה לשירות (לפרט ,בהדפסה או
בכתב ברור):
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

מצורפים בזה אישורים רפואיים הנוגעים לכל תקופת ההיעדרות ,וכן מכתבי לעניין נסיבות ההיעדרות
ומהלך המחלה.
אני מבקש/ת להכיר בתקופת היעדרות זו כתקופת שירות.
חתימת המתנדב/ת _________________ :תאריך _______________________
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אישור הגוף המוכר
הרינו פונים לקבלת החלטת מנהל תחום פיקוח ובקרה בעניין הבקשה להכיר בתקופת ההיעדרות
כתקופת שירות ,ומאשרים הסכמתנו לבקשה.
______________________
שם הגוף המוכר
________________
שם הרכז/ת
_______________
מנהל הגוף המוכר

_______________________

_________________

תאריך

חתימה

____________________
תאריך

___________________
חתימה

לטיפול על ידי הרשות לשירות לאומי-אזרחי :
החלטת הוועדה  -מתאריך__________________ :

[ ] לאשר היעדרות חריגה ___________________________________________
[ ] לא לאשר תקופת היעדרות חריגה ____________________________________
[ ] לאשר הפסקת שירות מטעמי בריאות או מחמת נכות ______________________
[ ] לא לאשר הפסקת שירות מטעמי בריאות או נכות ________________________
[ ] לאשר חזרה לשירות למי ששירותו הופסק מטעמי בריאות ______________________
[ ] לא לאשר חזרה לשירות למי ששירותו הופסק מטעמי בריאות _______________________


היעדרות כוללת מעל  90יום לא תחשב כשירות.

________________
הרופא

________________

________________

נציג אגף הפיקוח

תאריך
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