בס"ד

חופשות והיעדרויות
חגים :המשרת זכאי ל 9-ימי חופשה קבועים בחגי ישראל :ראש השנה  ,2-יום הכיפורים – ,1
סוכות ,1 -שמחת תורה –  ,1פסח  ,2-שבועות ,1-עצמאות .1-
חופשה שנתית :מתנדב זכאי ל 20-ימי חופשה בשנה( .אין אפשרות לצבירת ימי חופשה משנה לשנה).
חופשת מחלה :מתנדב זכאי ל –  20ימי מחלה בשנה ע"פ אישור רפואי .המתנדב חייב לדווח לרכז
ולגוף המפעיל על היעדרותו .היעדרות של מעל ל 30-ימי מחלה בשנת ההתנדבות ,טעונה אישור של
הועדה הרפואית מטעם הרשות .בקשות יוגשו על ידי ה"גוף המוכר" בו משרתת המתנדבת ,בצירוף האישורים הרפואיים.
היעדרות בשל נישואין :מתנדב הנישא בזמן השירות זכאי לחופשה בת  7ימים רצופים כולל יום הנישואין .כל היעדרות
נוספת תהא על חשבון מכסת החופשה השנתית או שתדווח כתקופה בלתי נמנית (תב"ן).
אבל :מתנדב זכאית לחופשה בשבעת ימי האבל בעת פטירת קרוב משפחה מדרגה ראשונה (אם ,אב ,אח ,אחות ,בן ,בת ,בעל
או אישה) .המתנדב זכאי להיעדר מיום פטירת קרוב המשפחה עד יום קבורתו ועוד שבעה ימי האבל (כולל שבת) .חל אחד
מחמשת הימים הבאים -א' של פסח ,יום שבועות ,א' של סוכות ,א' של ראש השנה או יום הכיפורים -תוך שבעת הימים
אחרי הקבורה ,ההיעדרות תוכר לפי הדין עד לאותו יום בלבד.
היעדרות בשל בחינות :מתנדב זכאי ל 3-ימי חופשה (כולל יום הבחינה) בשנה לצורך בחינה פסיכומטרית אחת או בחינת
בגרות אחת במהלך שנת השירות ,וזאת בתיאום עם ה"גוף המפעיל" ובאישור הרכז
צום תשעה באב :מתנדב הצם ביום ט' באב ,יהיה זכאי להיעדר מהשירות ביום זה ,והיעדרות זו לא תקוזז מחשבון ימי
החופשה השנתית המגיע לו .זאת ,בתנאי שהודיעה מראש לרכז ולאחראי ב'גוף המפעיל' על כוונתו לצום ולהיעדר מהשירות
וחתם על הצהרה שהיא צמה .מתנדבת שאינה צמה ביום זה ,חייבת להתייצב לשירות כרגיל ,כבכל יום אחר.
צומות אחרים (שמתחילים מהבוקר) :בימי צום גדליה ,י' בטבת ,תענית אסתר וי"ז בתמוז – מתנדב הצם בימים אלה,
רשאית להיעדר מהשירות ביום הצום למשך שעתיים והיעדרות זו לא תקוזז מחשבון ימי החופשה השנתית המגיע לו .זאת,
בתנאי שהודיעה מראש לרכז ולאחראי ב'גוף המפעיל' על כוונתה 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.
תקופה בלתי נמנית (תב"ן) :כל תקופת היעדרות מעבר למכסת הימים המאושרים תיחשב כתקופה בלתי נמנית (תב"ן)
תקופה זו לא תחשב לעניין תקופת שירות ועל המתנדבת להשלימה.
שביתה במקום השירות :בזמן שביתה במקום השירות חלה על המתנדבת חובת התייצבות במקום השירות ,או במקום
אחר על פי הוראת "חברים" .בכל מקרה ,המתנדבים לא יועסקו במקום עובדים המשתתפים בשביתה.
נמשכה השביתה יותר מ 7-ימים ולא נמצא למתנדבת מקום חלופי לשירות ,יימסר דיווח על כך ל"אחראי" ,אשר יקבע אם
לאשר תקופה זו כשירות בהתחשב בסבירות ניסיונות השיבוץ ביחס לנסיבות השביתה.

