
מתי בפעם 
האחרונה בדקת את 

הנגסאק"י 
שלך?

קיצור יום עבודה

קיצור יום עבודה 
מי זכאי לקיצור יום עבודה? 

הורים לילד עד גיל שנה:
עובדת תהיה זכאית לקיצור יום עבודה גם אם בן/בת 	 

זוגה אינו עובד.
עובד יהיה זכאי לקיצור יום עבודה ללא תלות בהיקף 	 

משרת בן/בת הזוג, או שבן/בת הזוג שוהה בחופשת 
לידה )עד 26 שבועות(.

הורים לילד מעל גיל שנה )ניתן לעובדים אשר שעות 
עבודתם הרגילות עולות על 40 שעות שבועיות(:

עובד/ת יהיו זכאים בתנאי שבן/בת זוגה מועסקים במשרה 
ללא קיצור יום עבודה )15:30(.

הורה לילד מעל גיל שנה, שבן/ת זוגו/ה מועסק/ת בחלקיות 	 
משרה, יוכל לקבל את הזכות ליום עבודה מקוצר, אם שעות 
עבודתו/ה של בן/ת הזוג במשרה החלקית מסתיימות לאחר 
השעה 15:30, ובלבד שבן/ת הזוג מועסק/ת לפחות בחצי 

משרה. זאת בן לגבי בן/ת זוג עצמאי/ת והן לגבי בן/ת זוג 
שכיר/ה. 

הורה לילד מעל גיל שנה, שבן/ת זוגו/ה עובד/ת אחרי 	 
השעה 15:30 בימים מסוימים בשבוע בלבד, יוכל לנצל 

את זכותו ליום עבודה מקוצר לגבי ימים אלה בלבד – ובלבד 
שבן/בת הזוג עובד/ת לפחות בחצי משרה.

יש למלא טופס בקשה ולהעבירו לאמרכל היחידה 
לאישור, להורדת הטפסים וקבלת מידע נוסף ניתן 

להיכנס לפורטל המשרד- משאבי אנוש- זכויות 
עובדים.

יציאה ללימודים 
מה לומדים?

הכשרה / לימודים אחרים – הזכאות היא לבעלי וותק 	 
של שנה במשרד.

לימודים אקדמאיים לתואר ראשון - הזכאות היא לבעלי 	 
וותק של שנתיים במשרד.

לימודים אקדמאיים לתואר שני - הזכאות היא לבעלי 	 
וותק של ארבע שנים במשרד.

כל בקשה תיבחן לפי הנחיות אגף הדרכה ובכפוף 
לאישור מנהל וועדת ההדרכה משרדית.

אם לא עשית את הקישור- זה אנחנו, 
מהתיבה של זכויות עד אליך.

אז כמו ששמת לב,
שווה לקרוא את המיילים שלנו!!

חטיבת ניהול ההון האנושי

לתת לך שירות
כי אנחנו פה 

נסיעות

גמל השתלמות

ספורט

ארוחות

יציאה ללימודים



נסיעות ותקן רכב 
מה מדווחים ומתי? כיצד מדווחים תקן רכב? 

להסברים מפורטים על תקני הרכב ניתן להיכנס 
לפורטל המשרד- משאבי אנוש- זכויות עובדים

מהי הרפורמה בתחבורה הציבורית ואיך אני בודק 
מחירי נסיעה? 

הרפורמה מחלקת את מפת התחבורה הציבורית לארבעה 
מטרופולינים. לנוחיותך, בכל קישור את האזורים הנכללים 

בכל מטרופולין: 

המטרופולין מחולק לטבעות, במידה ועובד נוסע בתפקיד 
לעיר שהיא אינה מקום מגוריו או מקום עבודתו הקבוע זכאי 
לדווח נסיעה. את מחיר הנסיעה ניתן למצוא באתר משרד 

התחבורה, יש לבחור את המחיר הנסיעה הזול ביותר.

למידע נוסף: 

גמול השתלמות 
רוצה לדעת עוד...? 

גמול השתלמות היא תוספת המשולמת 
בגין לימודים בתחומי עיסוק העובד ותחומים נוספים 

בהתאם לדירוגו ובכפוף לאישור ועדה. 
גמול לעורכי דין:

איגוד המשפטנים – לשאלות וקבלת טפסים יש 	 
 לשלוח מייל לגב' ז'נט שמיר

janets@histadrut.org.il
איגוד הפרקליטים – לשאלות וקבלת טפסים יש 	 

 לשלוח מייל לגב' טל אברמוביץ'
TalAvr@justice.gov.il

ספורט 
עושים ספורט? זה הזמן לקבל החזר! 

החזר כספי עבור פעילויות ספורט – 20% מגובה 
התשלום ועד למקסימום 500 ₪ )יש להגיש עד סוף 
נוב' לכל שנה(. יש לצרף חשבונית על שם העובד/ת 
הכוללת את שם מכון הספורט אליו רשומים. לא ניתן 

לקבל החזרי ספורט על בני משפחה אלא רק על 
העובד/ת. 

לטופס המקוון ניתן להיכנס לפורטל המשרד- 
רווחה- טפסים מקוונים

ארוחות ואשל 
רעבים??

סבסוד ארוחות – הזכאות היא 16.80 ₪ ביום בתנאי 
שעבדת לפחות ארבע שעות.

לא ניתן לבצע הזמנה לארוחה מחוץ לשעות העבודה 	 
)לפני הגעה לעבודה / אחרי יציאה מהעבודה( 

לא ניתן לבצע הזמנה בעת הפסקה פרטית	 
ביום שבו דווח אש"ל לפי זכאות לא ניתן לקבל גם סבסוד 	 

ארוחות. 
הסבסוד יתבצע דרך המזנון במשרדים או דרך הזמנה באחת 

משלוש החברות הבאות: 
תן-ביס סיבוסגודי

אש"ל – משולם בגין יציאה בתפקיד במרחק של מעל 10 
ק"מ ממקום עבודתו ו/או מגוריו למשך 4 שעות רצופות – וכל 

עוד מקום העבודה לא סיפק ארוחה לעובד. 
היעדרות של בין 4-8 שעות מזכה בתעריף א' )29.50 ש"ח(, 

בין 8-12 שעות מזכה בתעריף ב' )59.00 ₪(, מעל 12 שעות 
מזכה בתעריף ג' )88.50 ₪( 

יש לסמן במערכת הנוכחות ESS את הקובייה מעל 10 ק"מ 
ולסמן את התעריף הנכון באופן הבא: 

אתר משרד התחבורה

גמול עובדים 
בדירוג המנהלי:

גמול לעובדים 
בדירוג המח"ר: 

מטרופולין חיפה והצפון

מטרופולין ת"א והמרכז

מטרופולין ירושלים

מטרופולין באר שבע


