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מטרה:
 .1.1לקבוע נוהל יציאה לחופשה שנתית של עובד במכללה.
מסמכים ישימים:
 .2.1חוק חופשה שנתית ,התשי"א[ 1951-להלן "חוק"]
הגדרות:
 .3.1חופשה –פרק זמן הנמדד בשעות או בימים שבו מקבל העובד אישור להיעדר
מהעבודה.
 .3.2זכאות לחופשה שנתית – פרק הזמן שלו זכאי העובד לחופשה שנתית בשנת
עבודה.
" .3.3שנת עבודה" פירושו  -פרק זמן של שנים עשר חודש ,שתחילתו אחד בינואר
של כל שנה.
 .3.4ותק לצרכי שכר – ותק השווה לוותק מוכר קודם בתוספת וותק במכללה.
 .3.5משרת "אם" – ראה נוהל מס' 70-06
 .3.6משרת "אם מניקה" – ראה נוהל מס' 70-06
 .3.7יום עבודה – שעות המוגדרות בתקן כשעות עבודה לעובד במערכת המחשב של
משאבי אנוש.
 .3.8יום חופשה שווה בשעות לשעות התקן של יום עבודה.
 .3.9זכאות שנתית בשעות לחופשה לעובד במשרה מלאה (מודגש שהזכאות כוללת 2
ימי בחירה שנתנו עד לאישור הנוהל ואשר נכללים בשעות בהקצאה בנוהל הזה):
 .3.9.1עובד במשרה רגילה –  201.6שעות.
 .3.9.2עובדת במשרת "אם" –  189שעות.
 .3.9.3עובדת בסטאטוס "אם מניקה" –  180שעות.
חופשה בהקפה – חופשה שלילית ,מצב בו לעובד יתרת חופשה
.3.10
שלילית.
שיטה:
 .4.1זכאות לחופשה שנתית:
 .4.1.1כל עובד זכאי לחופשה שנתית .המכסה השנתית תיקבע בהתאם לכללים
המפורטים להלן:
 .4.1.1.1עובד חדש בתקן – הזכאות השנתית לחופשה תהייה תלויה בותק
לשכר של העובד כמפורט בטבלה המצורפת כנספח לנוהל זה.
 .4.1.1.2לא יהיה שינוי במכסת הימים לעובדים קיימים בתקן שמועד כניסתם
לתקן הוא עד  31בדצמבר  .2010לעובדים אלו הוסיפו שעות חופשה
השוות ערך ל 2-ימי בחירה (למשרה מלאה) שהיו נהוגים עד
.31/12/2010
 .4.1.1.3עובד שעתי – המכסה השנתית לעובד שעתי  /זמני  /ארעי  ,כמוגדר
בחוק חופשה שנתית.
 .4.1.2עובד יזוכה בשעות חופשה בהקצאה חודשית .הקצאה זו תוצג בתלוש
השכר .בנוסף יוצג בתלוש חיוב שעות חופשה בגין חופשה שקיבל העובד
בחודש השכר האמור וכן תוצג בתלוש יתרת שעות חופשה של העובד.
 .4.1.3זכאות לחופשה בשעות – לעובד בתקן ,הזכאות תחושב לפי היקף המשרה
ובהתאם לסטאטוס המשרה ("רגילה"" ,אם" או "מניקה") .עובד במשרה חלקית
זכאותו תחושב לפי מכפלת הזכאות בהיקף המשרה – ראה טבלת זכאות
בנספח א'.
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 .4.1.4חישוב ניצול חופשה – חיוב חופשה לעובד יתבצע  1:1לשעות בהם שהה
עובד בחופשה .לדוגמא :עובד ששעות התקן שלו ביום מסוים הם  7שעות והיה
בחופשה יום שלם ,יחויב ב  7שעות חופשה .עובד שיום העבודה שלו הוא גם
יום שישי והיה בחופשה יחויב בשעות התקן שלו ביום שישי וכך הלאה .הכלל
הוא שעות חופשה = שעות עבודה.
 .4.1.5עדכון זכאות לחופשה – עדכון זכאות שעות חופשה לעובד יתבצע במקרים
הבאים:
 .4.1.5.1הגדלה או הקטנה של היקף המשרה.
 .4.1.5.2לעובדת בסטאטוס "אם מניקה".
 .4.1.5.3לעובדת בסטאטוס "משרת אם".
 .4.2בקשה ליציאה לחופשה שנתית:
 .4.2.1בקשה ליציאה לחופשה שנתית תוגש ע"י העובד באמצעות טופס חופשה
מספר .70-08/01
 .4.2.2עובד המבקש לעבוד בשכר ,במקום עבודה אחר ,בעת חופשתו ,נדרש לקבל
אישור בכתב ממנהל המחלקה ,מנהל מש"א ומנכ"ל המכללה.
 .4.2.3הבקשה תועבר למחלקת מש"א טרם היציאה לחופשה לאחר שנחתמה ע"י
מנהל המחלקה .במקרה של יציאה דחופה ולא מתוכננת לחופשה יעביר העובד
את בקשתו בדיעבד מיד עם חזרתו לעבודה.
 .4.2.4הבקשה של העובד תוזן למערכת הממוכנת ע"י מזכירת מש"א ותועבר
בדו"ח החודשי לחשבת השכר.
 .4.2.5כל עובד יעדכן בכתב עם קבלתו לעבודה את מנהל המחלקה ומחלקת מש"א
איזה ימי חג בכוונתו לאמץ על מנת שיחשבו לו לחופשה כחוק ,ללא ניכוי מימי
החופשה השנתית .לא עדכן העובד בכתב יחשבו לו ימי החגים היהודים כימי
חופשה שאינם באים במניין ימי החופשות לחיוב.
 .4.2.6עובד חדש יוכל לממש את ניצול מכסת חופשתו העומדת לזכותו בכל שנה
קלנדרית בשנתיים הראשונות לעבודתו (לשון החוק).
 .4.3צבירה חופשה:
 .4.3.1לזכותו של העובד יעמדו עד  60ימי חופשה לצבירה ( 510שעות).
 .4.3.2העובד יוכל לצאת לחופשה ,בשנה קלנדרית ,בהיקף הזכאות השנתית
העומדת לזכותו מבלי שאלה יופחתו מימי החופשה הצבורים .ניצול מעבר
למכסה השנתית יבוא כמובן ע"ח החופשה הצבורה העומדת לזכותו.
 .4.3.3באחריות העובד לעקוב אחר המכסה והניצול המופיעים בתלוש השכר .ערך
יום שווה בשעות בהתאם לסוג המשרה (רגילה ,אם או מניקה) (להלן:
"התקרה") לכל העובדים.
 .4.3.4צבירת חופשה משנה קלנדרית לשנה הבאה אחריה :בכפוף להוראות
הממונה על השכר באוצר יוכל עובד לצבור חופשה משנה קלנדרית אחת לבאה
אחריה עד לתקרה האמורה בסעיף  4.3.1לעיל .הזכאות של העובד היא 10
ימי חופשה לעובד במשרה מלאה הניתנים לצבירה בכל שנה [ 85שעות לעובד
במשרה רגילה 80 ,שעות במשרת "אם" ו 75-שעות במשרת "אם מניקה"]
 .4.3.5עובד שהגיע לצבירה של מלוא המכסה –  510שעות חופשה ,מכסה לה זכאי
במהלך השנה תעמוד לו ויוכל לנצלה אולם בסוף שנת העבודה ,אם תישאר
מכסה עודפת ל 510-שעות היא תקוזז ומכסת הפתיחה שלו בתחילת שנת
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העבודה תעמוד על  510שעות חופשה .לעניין זה תחילת הספירה היא
תחילתה של שנת תקציב ,כלומר  01באוקטובר בכל שנה.
 .4.4חופשה מרוכזת:
 .4.4.1ככלל ,ייצאו עובדי המכללה לחופשה מרוכזת בימי חול המועד בחגים סוכות
ופסח .במידת הצורך ובכפוף לאישור מנכ"ל יורשו עובדים מסוימים לעבוד
בתקופות אלה.
 .4.4.2בחופשת חול המועד יחויב העובד במחצית יום חופשה בלבד .בימי ערב חג
החלים בחול המועד יחויב העובד ברבע יום חופשה.
 .4.4.3בערבי חגי ישראל יחויב העובד בחצי יום חופשה.
 .4.4.4יציאה לחופשה מרוכזת אינה מחייבת מילוי טופס בקשה לחופשה .מזכירת
מש"א תרכז את כל נתוני החופשה ותעבירם לחשבת השכר.
 .4.4.5עובד שעבד בחול המועד ,באישור מראש כאמור לעיל ,לא ינוכו לו שעות
חופשה .היה ועבד יותר מחצי יום עבודה ,על השעות העודפות יזוכה העובד
בשעות חופשה.
 .4.4.6ביציאה של עובדים לפעילות רווחה המאורגנת ע"י מכללה (כגון :יום האישה,
יום המשפחה וכיו"ב) ינוכה לכל עובד שיצא לפעילות ½ יום חופשה ,יתרת יום
העבודה תשולם ע"י המכללה.
 .4.4.7אופן חישוב שעות חופשה בערב חג:
 .4.4.7.1ככלל ,בערבי חג עובדי המנהל יעבדו עד לשעה  .12:00החגים הם:
ראש השנה ,סוכות ,שבועות .חריגים – יום הזיכרון לחללי מע'
ישראל – עד השעה  ;11:00ערב יום הכיפורים – לא עובדים,
השעות ע"ח המכללה.
 .4.4.7.2עובדי מנהל יעבדו בערבי חג לפי שעות התקן שלהם ולא יאוחר
משעת סיום העבודה כאמור לעיל .עבודה לאחר השעה הנ"ל תחשב
כעבודה בשעות נוספות.
 .4.4.7.3ימי עבודה בערבי חג באופן "רגיל" :חנוכה ,חג פורים ,ימי צום וימי
אסרו חג.
 .4.5חופשה בהקפה:
 .4.5.1ככלל ,לא יצבור עובד יתרת חופשה בהקפה .למרות זאת ,עובד המבקש
לצאת לחופשה  ,כשלא נותרו ברשותו ימי חופשה שנתית צבורים במועד
היציאה לחופשה ,יחתום על טופס  70-08/02לפיו תהא רשאית המכללה לקזז
את היתרה השלילית מכל סכום שתהיה חייבת המכללה לעובד.
 .4.5.2עובד יוכל ליטול חופשה בהקפה ("חופשה שלילית") עד ל  10ימי עבודה (85
שעות לעובד במשרה מלאה  42ש"ש).
 .4.5.3קיזוז היתרה השלילית יעשה במועד בו תחליט המכללה לעשות כן אם
במועד סיום יחסי העבודה בין הצדדים או במועד אחר עליו תחליט המכללה.
 .4.5.4האמור לעיל ,הינו רק במקרה שבו לא עומדים לרשותו של העובד ימי חופשה
עודפים או צבורים ,וכן כאשר הבקשה לחופשה הינה ביוזמתו של העובד בלבד.
 .4.6עובד הלומד במימון המכללה לתואר שני כאמור בנוהל  ,70-10יהיה זכאי
לצבירת חופשה שלילית עד ל 250-שעות.
 .4.7המרת שעות עבודה חסרות לשעות חופשה תעשה בהתקיים התנאים
הבאים:
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 .4.7.1העובד פנה מראש למנהלו ונימק את בקשתו .מנהל המחלקה
העביר החלטתו למנהל מש"א ובה הוא מאשר את הבקשה.
 .4.7.2התקופה המבוקשת אינה עולה על תקופה של  1/2שנה.
 .4.7.3עובד הלומד לתואר ראשון במכללה או עובד הלומד לתואר שני
במכללה יהיה זכאי להמרה של עד  8שעות היעדרות בשעות
חופשה להיקף משרה מלאה.
 .4.7.4למען הסר ספק מודגש שלא יבוצע תיקון או המרת חופשה
בדיעבד.
 .4.8לוח חופשות יפורסם מידי שנה ע"י מזכירת מש"א לכלל העובדים לא יאוחר
ממחצית חודש דצמבר לשנה הבאה .הלוח יכלול טבלת ימי חופשה בשנה
קלנדרית הקרובה.
 .4.9דיווח יתרות– מנהל מש"א יעביר דו"ח יתרות חופשה לכל עובד אחת לחצי
שנה ,בחודשים מרץ וספטמבר בשנה קלנדרית .ניתן לראות את היתרות
בתלוש השכר המנופק לעובד אחת בחודש.
 .5אחריות:
 .5.1אחריות על ביצוע נוהל זה היא של מנהל משאבי אנוש ,מזכירת משאבי אנוש
ומנהלי המחלקות.
 .6נספחים:
 .6.1טופס  - 70-08/01בקשת חופשה.
 .6.2טופס  - 70-08/02בקשה ליציאה לחופשה בהקפה
 .6.3נספח א' – זכאות חופשה בימים – לעובד בתקן במשרה מלאה
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בקשה לחופשה
פרטי העובד/ת:

שם משפחה

מס' עובד

שם פרטי

ת"ז

מחלקה

אבקש לאשר לי חופשה כמפורט להלן –
מתאריך

עד תאריך

מס' ימי חופשה
לחיוב

__________________
חתימת העובד/ת

מס' שעות
חופשה לחיוב

הערות

________________
תאריך

אישור מנהל המחלקה:

שם

תאריך

חתימה

אישור מנהל משאבי אנוש:
משה אסף
שם

תאריך

חתימה
טופס 70-08/01
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טופס בקשה ליציאה לחופשה שנתית בהקפה
תאריך __________
העובד __________ נושא ת.ז( __________.להלן " :העובד ")
תפקיד_____________
העובד מבקש לצאת לחופשה שנתית מיום________ ועד ליום___________
(להלן " :חופשה בהקפה ").
העובד מודע לכך ,שבתאריך __________מועד חתימתו על טופס זה ,לא עומדים
לזכותו ימי חופשה שנתית עודפים או צבורים ולמרות זאת ,מבקש העובד לצאת
לחופשה שנתית בהקפה לתאריכים המפורטים לעיל.
העובד מסכים בזאת כי המכללה האקדמית צפת (להלן " :המעסיקה ") ,תנכה מכל
סכום שיגי ע לעובד בעתיד את היתרה השלילית של ימי החופשה השנתית אליהם
ביקש העובד לצאת כמפורט לעיל.
לעובד ידוע אין ברשותו במועד חתימתו על טופס זה ימי חופשה שנתית עודפים או
צבורים.
העובד מסכים שהמעסיקה תנכה את היתרה השלילית של ימי החופשה מכל סכום
שיגיע לעובד בעתיד לרב ות שכר ,פיצויי פיטורים ,דמי הודעה מוקדמת ,דמי הבראה
ו/או מזכויות האחרות המגיעות לעובד במסגרת יחסי העובדה שבינו לבין
המעסיקה.
הסכם זה בר תוקף מחייב ,רק לאחר שקיבל את אישור מנהל החלקה ואישור
סמנכ"ל הכספים ומנהל משאבי אנוש ולאחר שהם חתמו על טופס זה ,מחייב הו א
את הצדדים.

___ ___ ___ ___ _

העובד

___ ____ ___ ___ _ ___ ___ __ ____ ___ _

מנהל המחלקה

מנהל משאבי אנוש

___ ___ ___ ____ _ _

סמנכ"ל כספים וחשב

טופס 70-08/02
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נספח א' – זכאות חופשה בימים – לעובד בתקן במשרה מלאה

ותק לצורכי
שכר
בשנים

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10ומעלה

זכאות שנתית
בימי חופשה ()1

זכאות שנתית
בשעות חופשה()2

16
16
18
18
20
20
20
20
20

134.4
134.4
151.2
151.2
168.0
168.0
168.0
168.0
168.0
201.6

24

זכאות
זכאות
שנתית
שנתית
בשעות
בשעות
חופשה
חופשה אם
אם
משרת
() 4
מניקה
( )3

128.0
128.0
144.0
144.0
160.0
160.0
160.0
160.0
160.0
192.0

120.0
120.0
135.0
135.0
150.0
150.0
150.0
150.0
150.0
180.0

הערות:
( )1זכאות זו כוללת  2ימי בחירה למשרה מלאה שהעובדים זוכו בהם עד ליום החלת הנוהל.
( )2משרה "רגילה"  -לעובד במשרה מלאה  42ש"ש
( )3משרת "אם" – לפי האמור בהגדרה בסעיף  3.5לעיל.
( )4משרת "אם מניקה" – לפי האמור בהגדרה בסעיף  3.6לעיל.
( )5לעובד בחלקיות משרה תחושב הזכאות השנתית ע"י מכפלה של ערך הזכאות למשרה
מלאה כמצוין בטבלה לעיל (לפי סוג המשרה :רגילה ,אם או מניקה) בשיעור היקף המשרה
של העובד.
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[טבלת שינויים שבוצעו בנוהל]
מהדורה

תאריך ביצוע
העדכון

סעיף/ים מושפע/ים

תיאור העדכון

01

 21אוגוסט 2011

ביטול סעיף 3.10
וסעיף 4.6

01

 21אוגוסט 2011

;3.9
4.8

01

 17נובמבר 2011

כלל הנוהל

01

 25דצמבר 2011
(סימוכין – ועדת
מש"א מס' 18/2011
בסימוכין מא,1002-
מיום )4/12/2011

-4.2.6סעיף חדש

ביטול הגדרה ליום בחירה והמשתמע
מכך בנוהל
עדכון ההגדרההוספת סייפא לגבי יתרות חופשהבתלוש השכר (מבדק פנימי )6/7/11
הרחבת הטבלה כולל משרת אם
ומשרת אם-מניקה (מבדק לעיל)
עדכונים סימנתים בנוהל ,תיקוני
הגהה שאינם משנים את מהות הנוהל
עדכון אופן ניצול חופשה לעובד
חדש
עדכון אופן ההתחשבנות לאחר הגעה
לשיא הצבירה של ימי חופשה
עדכון היקף חופשה שלילית אותה
יכול עובד ליטול

נספח א'

 04יוני 2012
(סימוכין – ועדת
מש"א מס' 06/2012
מא 1040-מ-
)21/5/12
 09דצמבר 2012
(סימוכין ,ועדת מש"א
מס'  ,14/2012מא-
)14/11/12 ,1073

4.3.1-2
-4.5.2סעיף חדש

– 4.6סעיף חדש

תוספת לגבי המרת שעות חסרות
לחופשה

4.6

עדכון מחדש של סעיף  4.6והוספת
תנאים לאישור המרת שעות חסרות
לחופשה

01

17/2/13

טופס בקשה לחופשה

הוספת בפרטי העובד :מחלקה ות"ז

01

 06אוקטובר 2013

4.6.3

01

 06אוקטובר 2013

4.4.7

01

 11יולי 2016

טופס חופשה

01

01

עדכון זכאות עובד הלומד לתואר
ראשון בהמרת שעות היעדרות
בשעות חופשה ,אסמכתא – ועדת
מש"א מס[ 07/2012 .מא1047-
מיום ]4/7/12
מדיניות חופשה בערבי חג [ועדת
מש"א ]05-06/2013
הוספת שדה "מס' עובד"
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מהדורה

תאריך ביצוע
העדכון

סעיף/ים מושפע/ים

01

 15מאי 2017

4.6.3

01

 05מרס 2018

4.6

01

 07במרס 2018

4.3.5

01

 18יוני 2018

נספח א

תיאור העדכון
תוספת .." :או עובד הלומד
לתואר שני " .החלטת וועדת מש"א
01/2017
סעיף חדש – החלטת וועדת מש"א
לעניין מכסה שלילית מותרת לעובד
הלומד לתואר שני – ועדת מש"א
24/2017
סעיף חדש – אופן קיזוז חופשה
עודפת למכסה המקסימלית ,תיקון
לאחר ועדת מש"א .24/2017
התאמת הנוהל לקיצור שבוע
העבודה ל 42-שעות (החל מ-
 ;)01/04/2018עדכון של טבלת
זכאות חופשה בנספח א
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