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הודעה פא3/

הודעה מס' פא3/
ערר על פיטורי אי-התאמה בפני נציב שירות המדינה
.1

.2
.3
.4
.5

בהתאם לסעיף  46א (ג) לחוק שירות המדינה (מינויים) ,התשי"ט ,1959-עובד
שפוטר בידי בעל הסמכות ,רשאי לערור על החלטה זו בפני נציב שירות המדינה
בתוך  30ימים מיום שהומצאה לו ההחלטה .
במקרה בו הגיש העובד ערר כדין לנציב שירות המדינה על החלטת הפיטורים ,לא
ייכנסו הפיטורים לתוקף עד להחלטת הנציב בערר ובכפוף לה.
אם קיבל הנציב את הערר יבוטלו הפיטורים.
במקרה בו דחה הנציב את הערר ,ייכנסו הפיטורים לתוקף בתום תקופת ההודעה
המוקדמת על-פי דין אשר תמנה מחדש מיום שהומצאה לעובד החלטת הנציב.
התיקון לתקשי"ר בהתאם לנ"ל כלול בדף ההחלפה המצורף להודעה זו .כמו כן
עודכנה הנחית נציב מס'  8.5בהתאם לאמור לעיל.

פרופ' דניאל הרשקוביץ
נציב שירות המדינה

כל הודעות נש"מ באתר האינטרנט https://www.csc.gov.il/ -
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הודעה מס' 3

ה' בתשרי התשפ"א ()23.9.2020

תיקונים בהחלפת דפים
אסמכתא
פא3/
(פסקה (82.236ג))

להוציא את הדפים שכותרותיהם
82.235

82.241 -

(דף אחד)

2

להכניס את הדפים שכותרותיהם
82.235

82.241 -

(דף אחד)

82.241 - 82.235
פרק  - 82סוגי פרישה מן השירות
___________________________________________________________________________
82.235
החלטת הפיטורים
)א( החליט בעל הסמכות לפטר עובד ,יציין בהחלטתו את הנימוקים וימסור לעובד את ההחלטה
ונימוקיה;
)ב( הודעה על פיטורים יש למסור בכתב ובהתאם להוראות חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות,
התשס"א) 2001-להלן " -חוק הודעה מוקדמת"( ראה סעיף .82.32
)עח(6/

82.236
ערר על פיטורים
)א( עובד אשר בעל הסמכות החליט על פיטוריו רשאי לערור על כך בפני נציב שירות המדינה תוך
שלושים יום מיום שהגיעה אליו ההודעה על פיטוריו;
)ב( הוגש ערר לנציב שירות המדינה בהתאם לנסמן )א( ,יהיה הליך הפיטורים סופי רק לאחר שנציב
שירות המדינה דן בערר ונתן את החלטתו;
)ג( החליט נציב שירות המדינה לדחות את הערר כאמור בפסקה זו ,יש ליתן הודעה מוקדמת לעובד על
פיטוריו מיום שהומצאה לעובד החלטת הנציב בערר ,בהתאם להוראות סעיף .82.32
)פא)(3/עח)(6/שע(14/

82.237
נוכחות העובד לאחר החלטת בעל הסמכות
)א( האחראי רשאי להודיע לעובד ,בעת מתן הודעת הפיטורים או לאחריה ,כי המשרד מוותר על נוכחותו
ועבודתו בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת או בחלק ממנה;
)ב( לאחר הגשת הערר )אם הוגש( ,רשאי האחראי לוותר על נוכחותו בפועל של העובד ,ככל שלדעתו
צפויים נזקים ממשיים לתפקוד המשרד או לעובדים הסובבים את העובד המפוטר עקב המשך
נוכחות במשרד .ניתן להאריך את התקופה בה הוא מוותר על עבודתו של העובד ,עד לקבלת הכרעת
הנציב בערר .לעובד ישולם הסכום השווה לשכרו הרגיל עבור התקופה שלגביה ויתר המשרד על
עבודתו;
)ג( מובהר ,כי לא ניתן לפעול לאייש את המשרה איוש של קבע ,כל עוד הערר תלוי ועומד.
)עח(6/

82.238
פיטורי עובד הזכאי לקצבה לפי חוק הגמלאות עם פיטוריו ,טעונים אישור מוקדם של נציב שירות המדינה
לעניין בטרם ההוצאה לקצבה ,למעט במקרים המפורטים להלן:
)א( פיטורים על-פי החלטה של בית הדין למשמעת;
)ב( עובד שפוטר לאחר חמש שנות שירות מסיבת מצב בריאות לקוי כשדרגת נכותו היא  25%או יותר
ובלבד שוועדה רפואית פסלה אותו מהשירות;
)חוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[ ,התש"ל ,(1970-ס' ((2)15

)ג(

עובד שפוטר לאחר עשר שנות שירות מסיבת מצב בריאות לקוי ובלבד שוועדה רפואית פסלה אותו
מהשירות.
)חוק שירות המדינה )גמלאות( ]נוסח משולב[ ,התש"ל ,(1970-ס' ((3)15
)עח)(11/עח) (6/שע)(14/הנחיית נציב מס' (8.5

82.239
פסקה מבוטלת
 - 82.24פיטורי עובד זמני
82.241
פיטורי עובד המועסק על-פי כתב הרשאה )עובד זמני( לפני התאריך שנקבע כתאריך סיום שירותו בכתב
ההרשאה ,יחולו הוראות סעיף  .82.23ואולם ,על פיטורי עובד כאמור שטרם השלים את תקופת הניסיון,
יחולו הוראות סעיף .82.22
)שע(14/

23.9.2020

82.261 - 82.242
פרק  - 82סוגי פרישה מן השירות
___________________________________________________________________________
82.244 - 82.242
פסקאות מבוטלות
)סט(12/

 - 82.25הפסקת שירות של עובד המועסק בחוזה
82.251
)א( הסמכות להפסיק את שירותו של עובד המועסק על-פי חוזה מיוחד ,נתונה בידי נציב שירות המדינה
או מי שהוסמך לכך על ידיו ,לפי סוג החוזה כמפורט להלן ,אלא אם כן נקבע אחרת בחוזה
ההעסקה;
)ב( אם בכוונת האחראי להמשיך להעסיק עובד המועסק על-פי חוזה מיוחד ,יש להודיעו על כך בכתב
מראש ,שלושה חודשים לפני תום החוזה.
)חוק פיצויי פיטורין ,התשכ''ג ,1963-ס' (9
)שע(14/

82.252
)א( על פיטוריו של עובד המועסק על-פי חוזה מיוחד שטרם השלים את תקופת הניסיון בשירות המדינה,
יחולו הוראות סעיף ;82.22
)ב( פיטוריו של עובד המועסק על-פי חוזה מיוחד שהשלים את תקופת הניסיון בשירות המדינה וטרם
חלפו חמש שנים להעסקתו בשירות המדינה ,הנם בסמכות האחראי .קודם קבלת ההחלטה על
הפיטורים ישלח האחראי לעובד הודעה מנומקת על הכוונה לסיים את העסקתו ויעניק לו זכות
לשימוע כמפורט בפסקה ;82.234
)ג( פיטוריו של עובד בחוזה מיוחד אשר השלים חמש שנות העסקה בשירות המדינה הנם כשל עובד
קבוע לפי סעיף  ,82.23ואולם פיטוריו של עובד המועסק בחוזה לפי תקנה  (3)1לתקנות שירות
המדינה )מינויים( )חוזה מיוחד( ,התש"ך 1960-ופסקה  ,16.414אינם טעונים משא ומתן מוקדם עם
ועד העובדים;
)שע(14/

)ד( פיטוריו של עובד המועסק בחוזה מיוחד בשכר שעה ,אף אם השלים חמש שנות העסקה ,הנם
בסמכות האחראי ,בהתאם לנסמן )ב( לעיל;
)עג(9/

)ה( פיטוריו של עובד בחוזה מיוחד במשרת אמון בלשכת נבחר או בלשכת מנכ"ל ומוקבל מנכ"ל ,יהיו
בהתאם להוראות פסקה  02.536או פסקה  ,02.631לפי העניין.
)עח(6/

82.254 - 82.253
פסקאות מבוטלות
)שע(14/

82.255
)א( הסמכות להפסיק שירותו של עובד המועסק בכתב העסקה בשירות הביטחון הכללי נתונה לראש
שירות הביטחון הכללי או מי שהוא הסמיך לכך;
)עא(5/

)ב( הפסקת שירותו של עובד שירותי הביטחון המועסק בחוזה מיוחד מעל לחמש שנים הנה בסמכות
האחראי .על החלטת האחראי כאמור ,אין זכות ערר לנציב שירות המדינה.
)פ)(23/עד(13/

 - 82.26הפסקת שירות של עובד הנמנה על הסגל הבכיר
82.261
נושא משרה בכיר אשר נקצבה למשרתו תקופת כהונה על-פי החלטות הממשלה
הפסקת כהונה של נושא משרה בכיר המתמנה על-ידי הממשלה ,אשר נקצבה למשרתו תקופת כהונה על-
פי החלטות ממשלה כאמור בפסקה  ,11.969במהלך תקופת הכהונה או בתקופת הפז"מ שנקבעה לאותה
משרה ,תעשה בהתאם למפורט בפסקה  11.969נסמן )ה(.
)עז)(10/עו(2/
13.9.2020

