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 כ"ה בכסלו תשע"ט
 2018בדצמבר  03
 

0491-0001-2018-036863 
 
 

 לכבוד
 ובמערכת הביטחון סמנכ"לים למינהל ולמשאבי אנוש במשרדי הממשלה ויחידות הסמך

 מנהלים אדמיניסטרטיביים בבתי חולים ממשלתיים
 מנהלי משאבי אנוש במשרדי הממשלה וביחידות הסמך ובמערכת הביטחון

 חולים ממשלתייםמנהלי משאבי אנוש בבתי 
 
 
 

 שלום רב, 
 

 נגד תופעת רצח נשיםבדי מדינה בהפגנת אירגוני הנשים השתתפות עו הנדון:

י מחאה אזרחית והבעת יתקיימו ברחבי המדינה צעד ,04.12.2018-ה כ"ו בכסלו תשע"ט,ביום שלישי 

 נגד נשים בחברה הישראלית בכלל. נשים בפרט ואלימותנגד תופעת רצח סולידאריות 

רצח נשים הינה בעיה חברתית, אקוטית ופעמים רבות נסתרת מן העין, הדורשת את התגייסותנו כקהילה 

 וכחברה.

בכל עובדי המשרד מהווים במקרים רבים גם קהילה ומערכת חברתית התומכת לעובד/ת, על כן אנו רואים 

 . נגד נשיםה באלימות אחד ואחת שותף/ה למלחמ

 דעו כי בהפגנת ערנות, דאגה, אמפתיה ותמיכה יש בכדי לסייע להציל נפש שהיא עולם ומלואו.

נגד נשים מטרה נעלה וערך חשוב ר תופעת רצח נשים והפעלת אלימות נציבות שירות המדינה רואה במיגו

 לפיכך נבקש ממנהלי היחידות והמשרדים לפעול לאור ההנחיות הבאות:

תאושר היעדרותם בניכוי  04.12.2018עובדים, נשים או גברים, אשר יבקשו להיעדר ביום שלישי  (1

 יום בחירה/חופשה מהמכסה הצבורה לבחירתם.

 

עובדים המבקשים להיעדר בחלק מיום העבודה להשתתפות בפעילויות המחאה )יום עבודה גמיש(  (2

כל יציאה מוקדמת או יציאה באמצע יום העבודה תהיה על חשבון מכסת החופשה הצבורה בלבד, 

 במערכות חיוניות. חריגבשים לב לצורך 
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על חשבון מכסת החופשה של תאושר לו היעדרות  -עובד שאין לרשותו מכסת ימי חופשה צבורה  (3

  השנה הבאה.

 

על המשרדים בהובלת סמנכ"ל/ית משא"נ והממונה על שוויון מגדרי לקיים ביום זה פעילות  (4

באמצעות התכנסות   .נגד נשיםמיגור תופעת רצח הנשים והאלימות המאפשרת שיח משרדי בנושא 

סדנא, הצגה או הקרנת סרט  ודברי מנכ"ל לעובדים, כינוס לזכר הנרצחות, מעגלי שיח, הרצאה,

 בנושא.

 

 
 
 
 
 

 בברכה,

 
 פרופ' דניאל הרשקוביץ     

 נציב שירות המדינה     

 

                                         
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 העתק:
 מנהלים כלליים, משרדי הממשלה ויח' הסמך

 מר קובי בר נתן, הממונה על השכר
 ויחידות הסמךמר אבי חליבה, מנהל אגף בכיר, משרדי הממשלה 
 גב' אילה גונן אשרי, הממונה על מערכת הביטחון

 עו"ד רון דול, היועץ המשפטי
 מנהל אגף בכיר, הממונה על מערכת הבריאותמר יוני דוקן, 

 מנהל אגף א' תנאי שירות ויחסי עבודהמר נאדר אלקסם, 
 בפועלמנהלת האגף לשוויון מגדרי ויועצת הנציב לקידום נשים גב' מיכל לזרוביץ', 

 
 

 
                                          

 

 להוראות התקשי"ר, הוראות התקשי"ר הן ההוראות המחייבות. וראות חוזר זהסתירה בין הבכל מקרה של 


