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 3הודעה עט/

 (11.12.2018)  טהתשע"בטבת  ג' 
  

 

 3/טהודעה מס' ע
 

 תוספת ותק לעובד שהתנדב לשירות  אזרחי 
 

אזרחי, שירות אזרחי ולקליטת חיילים -בהתאמה לחקיקה בנושא שירות לאומי .1

אזרחי ובשירות אזרחי שבגינם -משוחררים, להלן תקופות ההתנדבות בשירות לאומי

 תוספת ותק.העובד יהיה זכאי ל

 :הנחיה זו חלה על עובדים שהתנדבו באחד המסלולים הבאים .2

 ;שירות לאומי או התנדבות קהילתית .א

תשס"ב , השירות אזרחי לפי חוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אמונתם .ב

 ;"חוק דחיית שירות"( -)להלן  2002-

"חוק  - להלן ) 2014-תשע"דה ,אזרחי-אזרחי לפי חוק שירות לאומי-שירות לאומי .ג

 .אזרחי"(-שירות לאומי

 להלן  תקופות ההתנדבות: .3

 24-ל 12עובד אשר התנדב לשירות לאומי או להתנדבות קהילתית לתקופה של בין  .א

 ;יהיה זכאי לתוספת ותק כמספר החודשים של תקופת ההתנדבות ,חודשים

ותק  יהיה זכאי לתוספת ,עובד אשר סיים שירות אזרחי מלא לפי חוק דחיית שירות .ב

 ;אחתשל שנה 

אזרחי במסלול של -אזרחי לפי חוק שירות לאומי-עובד אשר סיים שירות לאומי .ג

 שנה וחצי;ותק של יהיה זכאי לתוספת  ,שירות חברתי

אזרחי במסלול -אזרחי לפי חוק שירות לאומי-עובד אשר סיים שירות לאומי .ד

 .שנתייםלתוספת ותק של זכאי יהיה  ,בטחוני

ידי הרשות -ות הלאומי או ההתנדבות הקהילתית ניתן עלאישור על תקופת השיר .4
ידי השר האחראי על הרשות. -ידי הגופים המוכרים שהוכרו על-לשירות אזרחי או על

 ידי הרשות לשירות אזרחי.-רשימת הגופים המוכרים מתפרסמת על
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 -אישור על תקופת שירות אזרחי לפי חוק דחיית שירות ואישור תקופת שירות לאומי .5
 ידי הרשות לשירות אזרחי בלבד.-ניתנים על ,אזרחי-י לפי חוק שירות לאומיאזרח

רק לאחר סיום מכסת השעות  ,ידי הרשות לשירות אזרחי-אישורים אלה ניתנים על .6
 המאושרות למתנדב בהתאם לחוק ולאחר סיום תקופת ההתנדבות הנדרשת. 

 .זוהתיקון לתקשי"ר בהתאם לנ"ל כלול בדף ההחלפה המצורף להודעה  .7

 
 

   פרופ' דניאל הרשקוביץ
 

   נציב שירות המדינה

 

 קונים בהחלפת דפיםתי

 

 

 כניס את הדפים שכותרותיהםהל  וציא את הדפים שכותרותיהםהל מכתאאס
          

 3עט/
 )ד((4.421)פסקה 

 דף אחד() 24.421 - 24.415  דף אחד() 24.421 - 24.415

          
          



 
מהן עבד ,   שנים7אחר כך היה אסיר ציון  ;   שנים15עובד המשובץ בדירוג המהנדסים עבד במקצועו   )ג(

 שנות 18בסך הכל הוכרו לו  ;   שנים כמהנדס ולכן הוכרו אותן שנים כתקופה המזכה בוותק מקצועי3
אסיר לפי הכלל האמור הוא זכאי לתוספת ותק גם בעד ארבע שנים הנותרות שבהן היה  ;  ותק מקצועי

 ; תוספות ותק22-בסך הכל זכאי העובד ל; ציון ולא עבד כמהנדס
הרופאים )ד( בדירוג  המשובץ  סטודנט3היה  ,  עובד  בהיותו  ציון  אסיר  שנים  נתקבל ;    לימודיו  סיום  עם 

המדינה אסיר ציון;  לשירות  היותו  תקופת  תוספת בעד  לכל  זכאי  יהיה  לא  זה  אז ,  עובד  מילא  כי לא 
 ).היה אסיר ציון לפני שסיים את חוק לימודיו. (ת ותק מקצועיתאחר התנאים לקבלת תוספ

 )11/נח(
 

 ט'' הדירוג המינהלי ודירוג מקצ- 24.42
 

24.421 
מקצ )א( בדירוג  או  המינהלי  בדירוג  המדורג  המשכורת "עובד  את  לשירות  כניסתו  בעת  מקבל  ט 

 ;המשולבת התחילית של דרגתו
בפס )ב( מוגדר  שהוא  כפי  ציון  אסיר  העובד  כאמור ,  24.415קה  היה  שירותו  בתחילת  ותק  תוספת  יקבל 

את   שהגיש  לאחר  פסקה  לאחראיהאישור  עלבאותה  כך   נסמן   ,    לפי  ותק  פסקה   )   ג(לרבות  ולפי 
24.422; 

 יקבל מספר תוספות ותק ל"צהט שירות סדיר ב"שירת עובד המדורג בדירוג המינהלי או בדירוג מקצ )ג(
 :כמספר השנים ששירת בשירות סדיר

נח .1 במסגרת  תשלום  ללא  שירות  סדיר "תקופת  שירות  כתקופת  היא  אף  תוכר  הסדר  ישיבות  או  ל 
 ; לצורך תשלום תוספות ותקל"צהב

זה .2 בסעיף  המופיעה  ותק,  התקופה  חישוב  לצורך  ואת ,  המוכרת  הסדיר  השירות  את  יחד  כוללת 
נח במסגרת  לחייל  "השירות  שנים  שלוש  על  תעלה  לא  והיא  ההסדר  ישיבות  או  זאת ,לחיילתאו  ל   

 ; המשרתים בשירות הסדירל"צהכמקובל לגבי כלל חיילי 
צה .3 נכי  המלא"עובדים  החובה  שירות  את  שסיימו  טרם  נפצעו  אשר  על,  ל  משרד -הוכרו  ידי 

תוכר תקופת שירות ,  ועקב זאת שוחררו משירות חובה)   נכות ומעלה10%-מ(ל  "הביטחון כנכי צה
 ; במשכורת   ותק    תוספת  תשלום    לצורך  ,   נפצעו   לא  אילו  לשרת    עליהם    שהיה    החובה המלאה  

  .ל"צההתוספת תשולם רק לעובד אשר איננו מקבל תשלום בעד שנות שירות סדיר ב
 )6/זס()1.6.1994, ד" בסיון התשנב"תוקף ההוראות מיום כ(

 שירות אזרחי )ד(
 : חל על עובדים שהתנדבו באחד המסלולים הבאיםנסמן זה .1
 ;שירות לאומי או התנדבות קהילתית )א
אמונתם )ב שתורתם  ישיבות  לתלמידי  שירות  דחיית  חוק  לפי  אזרחי   2002-ב"תשסה,  שירות 

 ;")חוק דחיית שירות" -להלן (
לאומי )ג לאומי-שירות  שירות  חוק  לפי  (  2014-ד"תשעה  ,אזרחי-אזרחי  "-  להלן  שירות   חוק 

 .")אזרחי-לאומי
 :להלן  תקופות ההתנדבות .2
 , חודשים24- ל12עובד אשר התנדב לשירות לאומי או להתנדבות קהילתית לתקופה של בין   )א

 ;יהיה זכאי לתוספת ותק כמספר החודשים של תקופת ההתנדבות
 ; אחתתוספת ותק של שנהיהיה זכאי ל ,חוק דחיית שירותעובד אשר סיים שירות אזרחי מלא לפי  )ב
לאומי )ג שירות  סיים  אשר  לאומי-עובד  שירות  חוק  לפי  שירות -אזרחי  של  במסלול  אזרחי 

 ;שנה וחצי ותק של יהיה זכאי לתוספת ,חברתי
לאומי )ד שירות  סיים  אשר  לאומי-עובד  שירות  חוק  לפי  בטחוני-אזרחי  במסלול   יהיה ,  אזרחי 

 .שנתייםלתוספת ותק של זכאי 
 :אישורים. 3
עלא )א ניתן  הקהילתית  ההתנדבות  או  הלאומי  השירות  תקופת  על  לשירות -ישור  הרשות  ידי 

או על המוכרים שהוכרו על-אזרחי  הגופים  רשימת הגופים .  ידי השר האחראי על הרשות-ידי 
 ;ידי הרשות לשירות אזרחי-המוכרים מתפרסמת על

תקופת   )ב ואישור  שירות  דחיית  חוק  לפי  אזרחי  שירות  תקופת  על  לאומיאישור  אזרחי -שירות 
 .ידי הרשות לשירות אזרחי בלבד-אזרחי ניתנים על-לפי חוק שירות לאומי

ידי הרשות לשירות אזרחי רק לאחר סיום מכסת השעות המאושרות -אישורים אלה ניתנים על
 . למתנדב בהתאם לחוק ולאחר סיום תקופת ההתנדבות הנדרשת

לאומי( שירות  (2014-ד"התשע,  אזרחי-חוק  אמונתם)  שתורתם  ישיבות  לתלמידי  שירות  דחיית  ,  חוק 
 )1' ס, 1994-ד"התשנ, חוק קליטת חיילים משוחררים) (2002-ב "תשסה
 )12/עג)(3/עט(
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מקצ )ה( בדירוג  או  המינהלי  בדירוג  המדורג  חדש  מאורגנת "עולה  במסגרת  העברית  השפה  את  ולמד  ט 
 ;יקבל תוספת ותק כמספר החודשים שלמד ועד למרב של שנה אחת, )אולפן(

בחוץ )ו( המדינה  של  שלוחה  ידי  על  הועסק  אשר  משכורת  ללא  בחופשה  עובד -עובד  של  במעמד  לארץ 
התקבלמקומי אשר  חדש  עובד  וכן  עובד    של  במעמד  לכן  קודם  והיה  המדינה  לשירות  בחוץמקומי   - 
בחוץ,  לארץ העבודה  תקופת  ותק-תוכר  תוספת  תשלום  לצורך  בחוץ,  לארץ  העבודה  סיום  שבין  -בתנאי 

 ;לארץ ותחילת העבודה בארץ אם לא עברה יותר משנה אחת
נציבות שירות המדינה ויותנה ידי  -יוכר אישור הוותק אך ורק על)  צבא דרום לבנון(ל  "לעובד ששירת בצד )ז(

 ;ל"צהבהוצאת אישור 
מוכרות לצורך תשלום משכורת ויהוו בסיס לחישוב גמולים ,  לעיל)  ז(עד  )  ב(תוספות הוותק לפי נסמנים   )ח(

ת המשתלמות תוספו:  כגון,  התוספות לא ייצרו זכויות נוספות,  הנקבעים באחוז מן המשכורת המשולבת
ותק שנות  בסיס  גמלה,  על  מנוחה,  אחוזי  חופשת  וכדומה,  מכסת  דרגה  ישולמו .  קביעת  אלו  תוספות 

 .לעובד אשר איננו מקבל כבר תשלום בעד אותן שנות ותק
 

24.422 
המינהלי בדירוג  ט,  עובד  אחרי  לעבודה  התש"שהתקבל  בניסן  עבודתו ,  )1.4.1980(ם  "ו  ממקום  לגרור  רשאי 

 ) 1.4.1980 (  ם"בניסן התש  ו  "דה לפני טועובד שהתקבל לעב;   שנים10-אך לא יותר מ,   ותק בעבודההקודם את
 :אם נתקיימו בו התנאים הבאים,  שנות ותק בלבד5רשאי לגרור 

ציבורי )א( כגוף  מוכר  במוסד  עבד  ה,  הממשלה:  דהיינו,  העובד  השלטון  המקומיות,  מקומימרכז  , הרשויות 
הגדולות העיריות  היהודית,  שלוש  הציונית,  הסוכנות  היסוד,  ההסתדרות  וקרן  לישראלהקרן    , הקיימת 

מוסדות להשכלה גבוהה ותאגידים ציבוריים בארץ הפועלים לפי ההסכם הקיבוצי שנחתם בין הממשלה 
ההסתדרות   החדשהלבין  הכללית  מקבלים  והעובדים,  העובדים  בו  המועסקים  סולםאת    לפי   משכורתם 
 ;הדירוג המינהלי

,  של המקצוע שבו מועסק העובד כיוםותקו של העובד יוכר רק לגבי שנות עבודה בפועל בתחום הרחב )ב(
 ;)16.5.1948(ח "תשהבאייר ' ורק בתקופה שלאחר ז, במקומות עבודה בארץ

 ;העובד איננו חייב ברציפות בעבודתו בין מקום עבודה אחד למשנהו )ג(
 .על העובד להציג אישורים מתאימים ממקומות עבודתו הקודמים )ד(
 

24.423 
דר )א( לכל  אחיד  בסכום  היא  הוותק  הוותק תוספת  לשנות  בהתאם  המשולבת  המשכורת  שבסולם  גה 

 ;המאושרות
לצורך   )ב( המוכרות  הוותק  שנות  של  המרבי  ותקתשלום  המספר  בהסכמים הוא  ,  תוספות  שייקבע  כפי 

 ;הקיבוציים לגבי כל דירוג ודירוג
פסקה   )ג( לפי  הוותק  בסי,  24.422תוספת  ותהווה  משכורות  תשלום  לצורך  גמולים מוכרת  לחישוב  ס 

תוספות המשתלמות :  כגון,  התוספת לא תיצור זכויות נוספות.  הנקבעים באחוז מן המשכורת המשולבת
ספת תשולם לעובד אשר איננו מקבל תו.  וכדומה  מכסת חופשת מנוחה,  אחוזי גמלה,  על בסיס שנות ותק

 .כבר תשלום בעד אותן שנות ותק
 )14/עא(

 

24.424 
מקצ )א( בדירוג  או  המינהלי  בדירוג  המדורג  בדרגה"עובד  ומועלה  המשולבת ,  ט  המשכורת  את  מקבל 

מועלה הוא  שאליה  הדרגה  של  לדרגתו ,  התחילית  הצמוד  השיעור  לפי  ותק  תוספות  מספר  בצירוף 
 ;כמספר תוספות הוותק וחלקי תוספת הוותק ששולמו לו בדרגתו הקודמת ערב העלאתו בדרגה, דשההח

זכאי לתוספת ותק נוספת ,   בינואר1-המועלה בדרגה ב,  ט"עובד המדורג בדירוג המינהלי או בדירוג מקצ )ב(
 .לפי השיעור הצמוד לדרגתו החדשה, יתה מגיעה לו באותו יום אלמלא הועלה בדרגהישה

 

24.425 
בדרגה שהועלה  עובד  של  המשולבת  גבוהה ,  משכורתו  מקרה  בשום  תהיה  לא  הוותק  תוספת  בצירוף 

 .משיא הדרגה אליה הועלה
 

  הוראות כלליות בדבר הדירוגים המקצועיים- 24.43
 

24.430 
  :הוראות סעיף זה חלות על העובדים המדורגים באחד הדירוגים המקצועיים הבאים )א(

ומיקרוביולוגיםב,  רוקחים,  רופאים והרוח,  רנטגנאים,  יוכימאים  החברה  ממדעי  השירות ,  אקדמאים 
והפרקליטים וטכנאים,  מהנדסים,  עיתונאים,  המשפטי  מחקר,  הנדסאים  הוראה,  עובדי  , אחים,  עובדי 

 ;רפואיים-עובדים בדירוג פארה, עובדים סוציאליים
הוא כפי שנקבע בהסכמים ,  ספת ותקבסעיף זה המספר המרבי של שנות ותק המוכרות לצורך תשלום תו )ב(

  .הקיבוציים לגבי כל דירוג ודירוג
 )11/נח(

 

24.421 - 24.430 
  משכורת ושכר- 24פרק 
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