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 משכורתחופשה ללא נוהל 

 רקע .1

 

מעביד, אך העובד אינו עובד -היא תקופה שבה ממשיכים להתקיים יחסי עובד משכורתחופשה ללא 

ולכן אינו מקבל שכר וזכויות אחרות כגון הזכות לדמי מחלה. בדרך כלל תקופה זו אינה נכללת  במהלכה,

 בחישוב הוותק של העובד, לכל הזכויות התלויות בוותק. 

 . עם תום החופשה ללא תשלום זכאי העובד לחזור לתפקידו הקודם או לתפקיד דומה

 

 מטרה .2

תאגיד והאחריות של בעלי התפקידים העובד/ת של  משכורתהיציאה לחופשה ללא תהליך לפרט את 

 .השונים בתהליך

 

 שיטה .3

 

)ככל  שלושה חודשיםפנה לאגף משאבי אנוש לפחות עובד המבקש לצאת לחופשה ללא משכורת י 3.1

 . )מצ"ב( טופס בקשה לאישור חופשה ללא משכורת בצירוףזו,  יציאתו לחופשה רצון לפני מועד  הניתן(

ולהגיש את צריך לפעול על פי נוהל היתר עבודה פרטית  לחופשה זועובד המבקש לעבוד בזמן יציאתו  3.2

 בהתאם(הממונה הישיר )הרופא האחראי בבית השחיטה או הרופא המרחבי חתימתכולל הטפסים 

 משכורות.  ביחד עם בקשתו ליציאה לחופשה ללא 

 .מינהל ומשאבי אנוש לאישורלעביר את פרטי הבקשה לסמנכ"ל אגף משאבי אנוש י 3.3

אשר אושרה לו חופשה ללא משכורת, תישמר לו משרתו לתקופה שלא תעלה על שנה אחת בלבד עובד  3.4

למשך בתיאום עם הרגולטור למינהל ומשאבי אנוש  סמנכ"לאו משרה אחרת המתאימה לו לדעת ה

 החופשה, שדרגתה כדרגת משרתו של העובד, עד למועד תום חופשתו.  תתקופ

שרה השמורה לעובד שיצא לחופשה ללא משכורת לא תמולא בעת היעדרו, אלא בדרך של מינוי המ 3.5

 .בפועל או של מילוי מקום ומינויים אלה יסתיימו עם שובו של העובד לעבודה

חזר עובד לעבודה במועד תום החופשה ללא משכורת, תישמרנה לו כל זכויותיו הנובעות מתקופת  3.6

 .שירותו עד יום צאתו לחופשה

שך תקופת החופשה ללא משכורת אין העובד זכאי מיובהר לעובד על ידי אגף משאבי אנוש כי ב 3.7

חופשת מחלה, חופשת מנוחה, תקופת  -למשכורת ואין הוא זכאי לנצל זכויות המוענקות לעובדים 

 .תשלום בעד שירות מילואים וכדומה ,לידה והורות, חופשת אבל, חופשת מועד

חופשה ללא משכורת, אינה נחשבת כתקופת שירות של העובד לעניין זכויות הקשורות התקופת  3.8

בגמלה, בפיצויי פיטורים, בוותק בשירות או בדרגה )התקדמות במסלול קידום, במתח דרגות, תקופת 

הכשרה המזכה בקצובת הבראה ונופש, פיצויי פיטורים, זכות לחופשת מנוחה, מכסת מנוחה, זכות 

 .וכדומה(לחופשת מחלה 

וותק  חופשה ללא משכורת מובאת בחשבון לצורכי זכויות לגמלאות ותשלום פיצויי פיטוריםהתקופת  3.9

בשירות אם קיבל העובד רשות לרכוש זכות לגמלאות ולפיצויי פיטורים בעד תקופת החופשה ולאחר 

 .ממשכורתו 18.5%ששילם 
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לצורך צבירת מספר ימי חופשת מנוחה חופשה ללא משכורת אינה נחשבת כתקופת שירות התקופת   3.10

 .18.5%העובד רכש זאת לגמלאות ולפיצויי פיטורין ושולמו   וחופשת מחלה, גם אם

          תוגש לפחות חודש ימים לפני סיום החופשה  מעבר לשנה, בקשה להארכת חופשה ללא משכורת  3.11

ע"י הסמנכ"ל למינהל ומשאבי ככל שהארכת התקופה תאושר . ללא משכורת, על גבי טופס בקשה

 מקבילה מבחינת דירוג ודרגת המשרה.\אנוש, אין חובה לשמור לעובד את משרתו אלא משרה זהה

חופשה ללא משכורת אינה נחשבת כתקופת שירות לצורך צבירת מספר ימי חופשת מנוחה התקופת  3.12

 .18.5%ושולמו העובד רכש זאת לגמלאות ולפיצויי פיטורין ו במידהוחופשת מחלה, גם 

 

 

 . אחריות4

 אגף משאבי אנוש אחראי למכלול התהליך והבקרה

 סמנכ"ל משאבי אנוש אחראי על קבלת ההחלטה הסופית בדבר הארכת השירות.

 העובד אחראי להשלמת הטפסים הנדרשים כמפורט

 *הנוהל מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועד לנשים וגברים כאחד.

 

 ומסמכיםטפסים . 5

 בקשה ליציאה לחופשה ללא תשלוםטופס  5.1

 במידת הצורך -טופס היתר עבודה פרטית 5.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תאריך חתימה שם 

   מינהל ומשאבי אנושלסמנכ"ל  –ינון אהרוני  הכין

   מנכ"לית –תניב רופא  אישרה
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 בקשה ליציאה לחופשה ללא תשלוםטופס  5.1טופס 
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 קיים בנוהל עבודה פרטית. – טופס בקשת היתר עבודה פרטית 5.2טופס 


